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রামায়ণর নিয়মাবলী 

১। রামায়শের এক এক খণ্ড প্রতিমাসে বাহির হইবে। 

২। প্রত্যেক খণ্ডে রয়েল আটপেজা আকারের অন্যুন ১০৪ 

পৃষ্ঠা থাকিবে। 

৩। প্রাঞ্জল বঙ্গানুবাদ, প্রয়োজনমত টিপ্রনী, বড় বাঙ্গালা অক্ষরে 

মুল, লোকনাথ চক্রবন্তীর টীক। ও পাঠান্তর প্রতিখণ্ডে প্রদন্ত হইবে। 

8৪। রাঁমায়শের প্রতিখগ্ডের মূল্য- সাধারণ সংস্করণ ১২ টাকা, 
রাজসংস্করণ ২২ টাকা, গ্রাহকগণের পক্ষে ভি. পি. খরচ লাগিৰে না। 

পত্র লিখিলেই গ্রাহকশ্রেণীভূক্ত করিয়। গ্রাহকের অভিপ্রায়ানুমারে 

রামায়ণ প্রেরিত হইবে । 

চিঠিপত্র টাকাপয়স নিল্গলিখিত ঠিকানার পাঁঠাইতে হইবে । 

কম্ধমসচিব__ 

€মটট্রাপলিটান্ প্রিন্টিং এগু, পাৰ্লিশিং হাউস্ লিঃ, 
৯৯১ লোয়ার সাকুঁলার রোড্, কলিকাতা । 

“মেন্টরোপলিটান্ প্রিষ্টং এ পাব্লাখং হাটস্ লিঃ, হইতে শ্রীপুলিনবিহারী সরকার কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাপিত। 

যি 
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কাণ্ডে ] ৬ ৩৮১ ৩৬ অষ্টাত্রিংশঃ সর্গ: ৪৬৭৫ 

স এষ ক্ষুধিতে। বীরে নির্গমিষ্যত্য সংশয়মূ । 

বানরান্ ভূশসংক্রুদ্ধো। ভক্ষযিধ্যতি বীর্যযবান্ ॥ ৩২ ॥ 

কুম্তকর্ণং সমীক্ষ্যৈব হরয়ো বিপ্রহক্রবুঃ | 

কথমেনং রণে ভ্রুদ্ধং বারয়িয্যন্তি বানরাঃ ॥ ৩৩ ॥ 

উচ্যন্তাং বানরাঃ সর্ব যন্ত্রমেতৎ সমুখিতমৃ। 

ইতি বিজ্ঞাঁয় হরয়ো৷ ভবিষ্যন্তীহ্ নির্ভয়াঃ ॥ ৩৪ ॥ 

বিভীষণন্ত তচ্ছ্বা হেতুমদ্ গ্রাহকং বচঃ। 

উবাচ রাঁঘবে! বাঁক্যং নীলং সেনাপতিং তদ। ॥ ৩৫ ॥ 

গচ্ছ সৈম্যানি সর্ববাণি ব্যৃহ তিষ্ঠম্ব পাঁবকে। 

দ্বারাঁণি নংকমংশচৈধ: লঙ্কায়! বুধপৈঃ সহ ॥ ৩৬ ॥ 

৩৪। লো1-টী। এতদ্ বং ন জন্থঃ | 

৩৫। লো-টী। ঠেতুমৎ ক।রণবৎ, গ্রাহকমর্থযুক্তম্। 

এই ক্ষুপান্ত এণং অতিশয় ক্রুদ্ধ বীর কুস্তকর্ণ নিশ্চয়ই নিগত হুইয়া বানর- 

দিগকে ভক্ষণ করিবেন ॥ ৩২ ॥ 

বানরগণ ভ্রুদ্ধ কুন্তকর্ণকে দেখিয়াই পলায়ন করিতে লাগিল; ন্ুৃতরাং 
কিরূপে যুদ্ধক্ষেত্রে ইহাকে বাধা প্রদান করিবে? ॥ ৩৩ ॥ 

“এই দৃশ্যমান প্রাণী যন্ত্রবিশেষ' এই কথা সমস্ত বানরদিগকে বলিলে তাহার! 

তাহ! অবগত হইয়া নির্ভয় হইবে ॥ ৩৪ ॥ 

রামচন্দ্র বিভীষণের সেই অর্থযুক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়। সেনাপতি নীলকে 
বলিলেন__॥ ৩৫ ॥ " 

হে অনলপুত্র নীল, তুমি গমন করিয়া সমস্ত সৈম্তদ্বারা বুহ রচন! করত 
নি সহিত লকঙ্কার চন আক্রমণ 8৮ অবস্থান কর ॥ ৩৬ ॥ 

পিসি আপ পপ সি 

১। ছানা ২। ছ'““বণবচঃ শ্রুন্ব। | 

৫৮৭ 



৪৬৭৬ রামায়ণে ৬, ৩৮; ৩৭ | যুদ্ধ- 

শৈলশুঙ্গাণি বৃক্ষাংশ্চ শিলাশ্চাদায় সর্ব্বশঃ | 

ভবস্ত সাযুধাঃ সর্ব বাঁনরাঃ শৈলযোধিনঃ ॥ ৩৭ ॥ 

রাঘবেণ সমাদিষ্টো নীলে। হরিচমূপতিঃ 

শশান বানরানীকং যথাবহ কপিকুগ্তরঃ ॥ ৬৮ ॥ 

ধষভঃ শরভে। নীলে। হনুমানঙ্গদে। নলঃ 

শৈলশুঙ্গাণি শৈলাভা৷ গৃহীত্ব। দ্বারমভ্যযুং ॥ ৩৯ ॥ 

ততে। হ্রীণাং তদনীকমুগ্রং ররাঁজ দীপ্তোগ্যতভীমশৈলম্। 

গিরেঃ সমীপান্ুগতং যখৈৰ মহা স্বনং তোয়দজালমুগ্রমূ ॥ ৪০ ॥ 
ইত্যার্ষে বান্মী কীয়ে রামায়ণে আদিকাব্যে যুদ্ধকাণ্ডে কুস্তকর্ণদর্শনং নাম 

অষ্টত্রিংশঃ সঃ ॥ ৩৮ ॥ 

৩৮। লো-টী। যথাব্ৎ যখৈবাজ্ঞপং তখৈব। 

৪০1 লো-টী। দীপ্তঞ্চ তৎ উদ্চতভীমশৈলঞ্চেতি.দীপ্তোগ্ঠতভীমশৈলম্। “ভীমোগ্ঠতদীপ্ত 
শৈলগমিতি পাঠে ভীমঞ্চ তৎ। 

শ্ীলোকনাচক্রবর্তিকতায়াং লক্কাকাণ্ডে মনোহরায়াং কুস্তকর্ণদশনম্ ॥ ৩৮ ॥ 

সমস্ত বানর পর্ববতশুজ, বৃক্ষ এবং প্রস্তরখণ্ড গ্রহণ করত অস্ত্রযুক্ত 

হউন ॥ ৩৭ ॥ 

বানরশ্রেষ্ঠ সেন।পতি 'নীল" রামচন্দ্রেরে আদেশানুসারে বানর-সৈম্তগণকে 
নির্দেশ দান করিলেন ॥ ৩৮ ॥ 

পববতসদৃশ খষভ, শরভ, নীল, হনুমান, অঙদ এবং নল পব্বতশুঙ্গ গ্রহণ 

করিয়া দ্বারদেশে গমন করিলেন ॥ ৩৯ ॥ 

উজ্জল এবং ভীষণ পর্ববতসমূহ উত্তোলিত করিয়া সেই উদ্ধত বানর-সৈম্তসমূহ 
পর্বতসমীপস্থ ভয়ঙ্কর গঙ্জনকারী জলদজালের ন্যায় শোভ। পাইতে লাগিলেন ॥৪০। 

মহধি বানীকিগ্রণীত আদিকাব্য রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডে কুন্ত কর্ণরশন-নামক 

৩৮শ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৩৮ ॥ 
যারা তল ত- ৮ ০ শি আর শী শী শে পপ সি জ পপ, ৭০ পাপিসপা শী শিশ্ন পি 

১। ছ'শালপাণয়১। ২। ছসংস্থাপ্ট। ৩। ক 'ভীমোভতবৃক্ষ- | ৪1 ছ মুস্রম্”। 



কাণ্ডে ] ৬, ৩৯, ৪ - ৪৬৭৭ 

(৩৯) অউনচত্বারিংশঃ সগঃ 

সম তু রাক্ষপশার্দূলো নিদ্রীমদদমাকুলঃ 

রাজমা্গং শ্রিয়! জুষ্ং যয বিপুলবিক্রমঃ ॥ ১॥ 

রাক্ষসানাং সহত্রৈস্ত বৃত:ঃ পরপুরপ্ীয়ঃ | 

গৃহেভ্যঃ পুষ্পবর্ষৈস্ত কীর্য্যমাণন্তদা যযৌ ॥ ২ ॥ 

স হেমজালবিততং ভানুভাক্করদর্শনম্ । 

দদর্শ বিপুলং রম্যং রাঁক্ষসেন্দ্রনিবেশনম্ ॥ ৩৪ 

অভিগম্য গৃহং ভ্রাতুঃ কক্ষ্যামপি বিগাহ চ। 

দদর্শীসীনমুদিগর বিমানে পুষ্পকে গুরুম্ ॥ ৪॥ 

৩। লো. টা ৷ ভানুভাসঙ্করদশনং তানোঃ সূর্যাস্ত ভাঙ্করন্ত চাঁগ্পেরিব দর্শনং যস্ত তৎ। 

'তানুভাম্করব্চস+মিতি পাঠে বর্চস্তেজঃ। 'ভাস্করোহগ্রৌ প্রভাকরে? ইতি কোধঃ। “তেজঃ- 

পুবীষয়োন্বচ্ ইতামরঃ | ব্পমিঠি রাজাদি। 

[ লো-টা। ] “দদর্শ তং পূর্বগরমিতি পাঠঃ দুরাদদরশীগ্রজমিতি ব! পাঠঃ তং নিবাসং 
কমিব ? মংশুজালম্ 'অংশুসমৃহাত্মকং সূর্যমিব | “হুধ্য ইবাগ্রজাল”মিতি পাঠে সুধ্যো যথাৎগ্রজালং 

প্রধিশতি তথা প্রবিশ্। 

পা পাশাপাশি ৩ শিশিল শি শিশীশীশীশ্ীশীীঁী শী শীীীহি 

নে রিলে পরচউনলগলি না এবং মদোনত্ত পরার সৌনদরথা- 
মগ্ডিত রাজমার্গে গমন করিলেন ॥ ১ ॥ 

শক্রনগরবিজয়ী কুন্তকর্ণ স্তর রাক্ষস দ্বারা! পরিবেষ্টিত হইয়! সমীপবর্তী 
হই তে পুষ্পবর্ধণে আচ্ছাদিত হইয়া গমন করিতে লাগিলেন ॥ ২॥ 

সেই কুন্তকর্ণ বিস্তৃত স্ুবর্ণময় গবাক্ষজালশোভিত স্ূ্ধ্য এবং অনলের ন্যায় 
দেখিতে উজ্জল রমণীয় অতি প্রকাণ্ড রাক্ষসরাজ রাবণের গৃহ দর্শন করিলেন ॥ ৩। 

গৃহে প্রবেশানন্তর ভ্রাতার প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিয়! পুষ্পক-বিমানে উপবিষ্ট 
উদর মাননীয় জোষ্টভ্রাতা। রাবণকে দর্শন করিলেন ॥ ৪। 

১। ছ দজালাবততং॥ ২। ছ'রম-”। ৩। ছ 'কঙ্গা্পি'। ৪ ছ 'সঃ। অতঃ পরং ং'স তং হা। 
সুধ্য ইবাত্রজালং প্রবিষ্ঠ রক্ষোথিপতেনিঝাসমূ। দদশ তং পুর্ববজমাসনন্থং হ্বর়ভূবং শক্র ইবামরেশঃ ॥ ইত্/খিকম্। 



৪৬৭৮ রামায়ণে ৬ ৬৯, ৫ [ যুদ্ধ- 

অথ দৃষ্ট। দশগ্রীবঃ কুস্তকর্ণমুপস্থিতমূ। 

কিকিছুখায সংহৃষ্টঃ সন্নিকর্ষমুপানয়ৎ ॥ ৫ ॥ 

অথাসীনম্ত পর্যস্কে কুস্তকর্ণে৷ মহাঁবলঃ। 

সংজগ্রাহ তদা ভ্রাতুঃ পাঁদৌ রাক্ষনপুঙ্গবঃ | 

উ্ধীয় চৈনং মুদিতে। রাবণঃ পরিষষজে ॥ ৬ ॥ 

স ভ্রাত্রা সংপরিহক্তে ষথাবচ্চাতিপুজিতঃ। 

ুস্তকর্ণস্ততো দিব্যং প্রপেদে পরমাঁদনম্ ॥ ৭ ॥ 

স তদাঁলনমাস্থায় কুম্তকর্ণো মহাঁবলঃ। 

'রক্তনয়নঃ কোপাঁদ্রাৰণং ৰাক্যমব্রবীৎ ॥ ৮ ॥ 

কিমর্থমহমাদৃত্য ত্বয়৷ রাঁজন্ প্রবোধিতঃ। 

শংস কন্মাদ্ ভয়ং তেহস্তি কোহগ্য প্রেতো ভবিষ্যাতি ॥ ৯ ॥ 

৬। লো-টী। “উত্থায় চেনমিতি পাঠঃ । কৃচিৎ 'উতাপ্যেতি। 

৭। লো-টা। “যথাবচ্চ/ভিপু্জিতঃ”, “আশিষ। চাভিবদ্ধিতঃ”, “আশিষা চাতিনন্দিত' ইতি 
ব। পাঠঃ। 

৯। লো-্টা। আহত্য প্রহ্বত্য। “প্রেতো ভবত্বিতী। 'তিপাঠঃ, ভবিষ্যতীতি বা। 
শি. পিপি ৯ শে শিস 

অনন্তর দশানন কুস্তকর্ণকে উপস্থিত দেখিয়া কথকিৎ গাত্রোথানপুর্ববক 
আনন্দের সহিত উহাকে সমীপে আনয়ন করিলেন ॥ ৫ ॥ 

রাক্ষদপুজব মহা বীর কুস্তকর্ণ পালস্কে উপবিষ্ট ভ্রাত! রাবণের চরণযুগল বন্দন 
করিলে রাবণ হৃষ্টান্তঃকরণে আসন হইতে উখিত হইয়া তাহাকে আলিঙ্গন 
করিলেন ॥ ৬॥ 

ভ্রাতা রাবণকর্তৃক আলিঙ্গিত ও অভ্যর্থিত হইয়া কুম্তকর্ণ স্বর্গীয় উৎকৃষ্ট 
আসনে উপবেশন করিলেন ॥ ৭ 

কুম্তকর্ণ আসনে উপবেশন করিয়। ক্রোধে চক্ষু রক্তবর্ণ করত: রাবণকে 
বলিলেন ॥ ৮ ॥ 

_ মহারাজ কাহার নিকট হইতে ভীত হইয়া অগ্ত আমাকে সমাদরপুরর্ক 

১। ছ ইদমর্জং নান্তি। ২। ছ'স জ-)। ৩। ছ উ্থাপ/। ৪ | ছ 'পৌলন্ত/১। ৫ ছ 
“সদ | ৬। ছ'প্রতিপেদে বরাসনম । ৭। ছ বত্বিতি'। 
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যদীন্দরাৎ তে ভয়ং রাজন্ যদি বা সলিলেশতঃ। 

শতত্রতুং বিজেষ্যামি পাঁন্তামি বরুণালয়ম্ ॥ ১০ ॥ 

পর্ববতাংস্চুপয়িয্যামি দারয়িষ্যামি মেদিনীম্। 

দেবান্ বিদ্রাবয়িষ্যামি ত্রেলোক্যে পাঁথিবো৷ ভব ॥ ১১ ॥ 

দীর্ঘকালং প্রন্থপ্তস্ত কুস্তকর্ণস্ত বিক্রমম্। 

অগ্য পশ্বস্ত ভূতানি ভক্ষ্যমাণানি সর্ববশঃ ॥ ১২ ॥ 

ন ত্বিদং ত্রিদিবং সর্বমাহারে পৃধ্যতে মম। 

সোহ্ছ্য কু ভবিষ্য।মি ভক্ষয়িত্ব। জুরাস্্রান্ ॥ ১৩ ॥ 
্াশাস্পপাি ৭ শত শান পপ পাশ শি 

১০। লো টী। “সনক্ষত্র 'মিতযু্জেন আবিত্যনক্ষতয় মধাবরতিতাৎ সোমগাতঃ সোমমপি 

পাতিয়িষ্য।মীত্যর্থঃ । বরুণালয়ং সমুদ্রম্। 

১২। লো-টা। সর্বশঃ সর্বাণি। 

১৩। লো-টী। ত্রয়াণাং পাতালভূতলনতস্তলানাং দিবানাং স্বর্গ।ণাং সমাহারঃ ভ্রিদিবং 

ব্রেলোক্যমিভাথঃ | পাত্রাদিত্বায্ন নদাদিঃ। ইদং ভ্রেলোক])ম্। আহারে কর্তব্যে ন পুর্ধাতে পূর্ণং ন 
তবতি। পুরী আপ্যায়নে ইতি দৈবাদিরকম্প্নক ইতি দুর্গপিংহেন গণবিধাবুক্তম্, আহারমিতি পাঠে 

ত্রিদিবম্ আহারং ভোজনং ন পৃরযতি আপ্যাগ্িতং ন করোতীতার্থঃ। ধাতুরয়ং সবর্মকোহপি, 

পপুহাতে পিতরং তথে রড হলায়ধঃ । 

জাগরিত করিয়াছেন ? কে আজ যমালয়ে গমন রি বলুন ॥ ৯ ॥ 

মহারাজ, যদি ইন্দ্র অথবা জলাধিপ বরুণ হইতে আপনার ভয় হইয়া থাকে, 
তবে আমি শতত্রতু ইন্দ্রকে জয় করিব এবং বরুণালয় সমুদ্রকে পান করিব ॥ ১০ ॥ 

আমি পর্ববত চূর্ণবিচূর্ণ করিব, পৃথিবী বিদারিত করিব এবং দেবতাদিগকে 
বিদ্রাবিত করিব, আপনি ত্রিতবনের অধীশ্বর হইবেন ॥ ১১ ॥ 

আজ সবদিকের সমস্ত প্রাণিগণ ভক্ষিত হইয্জা বহুকাল নিদ্রিত কুস্তকর্ণের 

বিক্রম অবলোকন করুক ॥ ১২॥ 
এই ত্রিভুবনস্থ সমস্ত প্রাণীকে আহার করিলেও আমার উদর পূর্ণ হয় না; 

পপি সত পিসিতে শা পাপ ও আপ পপ পাপ পপ এ আপি পিল পপ শজও আ্পাপপপী পপ পি পেস এ পপি পপ শ পাপ্প্্পিশী শশীশীদি হরি ৮০ পাশিশপশপীশীস্সপশি 522 

১। ছ'আদিতাং পাতয়িষামি সনক্ষঙং মহীতলে । ২। ছ ইদমর্ধং াসতি। 



৪৬৮০ রামায়ণে ৬ ৩৯ ১৪ [যুদ্ধ- 

কুম্তকর্ণ বচঃ শ্রত্ব। জহৃযে রাবণম্তদ]। 

পুনর্জাতমিবাত্বানং মেনে স রজনীচরঃ ॥ ১৪ ॥ 

কুম্তকর্ণ বলা ভিজ্জো জ্ঞাত্বা তস্য পরাক্রমমৃ। 

বভ়ুৰ মুদ্দিতে৷ রাজা শশাঙ্ক ইব বিগ্রহ: ॥ ১৫॥ 

তমীষৎপরিবৃতাভ্যাং নেত্রাভ্যাং কৃপিতোহব্রবীৎচ। 

ভ্রাতরং রাবণ? প্রেক্ষ্য কুম্তকর্ণমুপস্থিতম্ ॥ ১৬॥ 

অন্ত তে সুমহান কালঃ শয়ানস্য নিশাচর | 

স্থখী ত্বং হি ন জানীষে মম রামকৃতং ভয়ম্ ॥ ১৭ ॥ 

ন দেবান্থরদৈত্যেভ্ে। রে কদাঁচন। 

ৃতপু্বং ভয়ং তাদৃগ্ যাদুশং মানুষাদ্ ভয়মূ ॥ ১৮॥ 
কি সী শিপ পিসি পিক পতি শপ শশী শ শপ শপ ০ শপ পপ -. ৯ পপ পপ ২ পপ সপ শপ, শিশীপাপাশা পিন ২ 

১৬। লো. টা। ঈষৎপরিত্াভ্যা চঞ্চলাভ্যাম্। 
১৭। লো-টী। মহান্ কালো গত ইতি শেষঃ। 

১৮। লো-টী। গ্ধবরপততিভিহৃকৃতৈঃ | 

অতএব, , আজ আনি দেবতা এবং অস্থুরদিগকে আহার করিয়া তৃপ্ত হইব ॥ ১৩॥ 
সেই রাবণ কুম্তকর্ণের বাক্য শ্রবণ করিয়া আনন্দিত হইলেন এবং নিজে 

ঘৈন পুনরায় জন্মগ্রহণ করিলেন, এইরূপ মনে করিলেন ॥ ১৪ ॥ 
কুম্তকর্ণের বল বিষয়ে অভিজ্ঞ মহারাজ রাবণ তাহার পরাক্রম অবগত হইয়া 

মুত্তিমান্ চন্দ্রের স্থায় অতিশয় হৃষ্ট হইলেন ॥ ১৫ ॥ 
রাবণ ভ্রাতা কুস্তকর্ণকে উপস্থিত দেখিয়া ক্রোধসহকারে নেত্রদ্বয় ঈষৎ পরিবৃত 

করত তাহাকে বলিতে লাগিলেন--॥ ১৬ ॥ 

হে নিশ/চর, আজ বহুকাল তুমি নিক্রিত আছ এবং তুমিই সুখী, যেহেতু 
রামের জন্ত যে আমার ভয়, তাহা তুমি অবগত নও ॥ ১৭ ॥ 

মনুষ্য হইতে যেরূপ ভয় উপস্থিত হইয়াছে দেবতা, অসুর, দৈত্য এবং গন্ধর্ধ্ব 
হইতে তাদৃশ ভয় পূর্বে কখনও হয় নাই ॥ ১৮॥ 

| ১। ছ'রাবণে। হবে তন ২। ছনির্দতা। ৩) ছ নি গ্ধবপতত্িণঃ। ৪।  ছ 'যাদৃগ, 
রাষকৃতং ভয়ষ্ । 
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পুর! ত্বং নাভিজানীষে যথা। সীত। ময়। হৃত। ৷ 

সীতাহরণসন্তপ্তাদ্ রামামঃ স্থমহতয়ম্ ॥ ১৯ ॥ 

এষ দাশরথী রাম; স্থগ্রীবসহিতো৷ বলী। 

গমুদ্রং সবল্তীত। মূলং নঃ পরিকৃস্তুতি ॥২০ ॥ 

্তাবেকষস্ লঙ্কায়া; দ্বারোপৰনমেৰ চ। 

সেতুনা সমুপাগম্য বানরৈঃ কপিলীকৃতম্ ॥২১॥ 

যে চ মে রাক্ষস! মুখ্য। হতাস্তে যুধি বানরৈঃ। 

বানরাঁণাং ক্ষয়ং ঘুদ্ধে ন পশ্যামি কদাচন ॥ ২২ ॥ 

নগরং শত্রণ1 রুদ্ধ: হতে। যুদ্ধে হুহৃজ্জনঃ |. 

কৌষশ্চ ক্ষয়িতঃ সর্ববঃ সব্বমভ্যুপপগ্যতাম্ ॥ ২৩ ॥ 

২১। লো-টা। হস্ত হে! 'দারোপরনমের চ" হি পাঠঃ “আক্কেং সঞ্থারোপবনা মম? 

ইতি পাঠে ঝাক্যাথঃ কর্ম । “মেতুন। সমুপাগনা” ইতি পাঠ:ঃ। “সেতুনা মুখমগম্যেতি কচিৎ। 
কপিলীরুতং পিঙ্গলীরুতম্। 

২৩। লো-টী। সত্বং রণব্বসায়ম 'আভ্াপপগ্ঠনাং কুকঠাম্। 'দ্রব্যান্ুব্যবসয়েষু 
সত্বমস্ত্রী তু জহ্বযুঁ ইত্যমরঃ | য্দ্ধা, সন্বং বলম্ আত্যুপপগ্ঠতাং শব্রনাশ।য় আবিষ্চুরুতাম্। 

“্স স্বমভুঃপপন্য মা”মিতি পাঠে স ত্বং মাম্ অভ্যপপদ্য আয়স্ব, পরনমৈপদমার্ধম। 

তুমি জান না যে পূর্বে সীতাকে আনি হরণ করিয়ছিলাম এবং সেই সীতা- 
হরণে অত্যন্ত সন্তপ্ত রাম হইতে আমা!দর অতিশয় ভয় উপস্থিত ॥ ১৯॥ 

এই দশরথ-পুত্র বার রামচন্দ্র স্গ্রীবের সহিত সসৈন্ঠে সমুদ্র উত্তীর্ণ হইয়। 
আমাদের মুলোচ্ছেদ করিতেছেন ॥ ২০ ॥ 

হায়! দেখ, বানরগণ সেতুর সাহায্যে আসিয়া লঙ্কার দ্বার এবং উপবন 
সমস্তই পিঙ্গলবর্ণ করিয়া ফেলিয়াছে ॥ ২১ ॥ 

যুদ্ধে বানরগণ আমার প্রধান প্রধান রাক্ষদিগকে বিনাশ করিয়াছে, 
অথচ যুদ্ধে বানরদিগের ক্ষয় কদাচ দেখিতেছি না ॥ ২২॥ 

শক্রকর্তৃ নগর অবরুদ্ধ ॥ হইয়াছে, বন্ধগণ যুদ্ধ নিহত হইয়াছে এ এবং সমস্ত 
পপ পপ 4 তাজা টি ৯ আর | শপ সপ ১ পচ আত 

১। | ছনে। ২। ছহ্তা হ্ লক্কয়ং সন্ব(ঞেেপবন। মম'। ৩। ছ দকৃতা। | 



৪ ৬৮২ বামায়ণে ঙ ৩৯, ২৪ ্ যদ 

১ 

যদেতত্তয়মুৎ্পমং ত্রাপনঞ্চ মহাবল। 

তম্মাদ তয়বিনাঁশার্থং ময়া সংবোধিতো ভবান্ ॥ ২৪॥ 

ব্রায়স্বেমাং পুরীং লঙ্কাং বালবৃদ্ধাবশেধিতামূ । 

ভ্রাতুরর্৫ধে মহাবাহে৷ কুরু সাহায্যমু্মম্ ॥ ২৫॥ 

ময়ৈবং নোক্তপুর্ববং হি কশ্চিদ্ ভ্রাতঃ পরস্তপ। 

যয তু মম ম্নেহঃ পর! সম্ভাবনা চ মে ॥ ২৬॥ 

দেবাস্থরবিমর্দেযু বহুশে। রাক্ষদর্ধত। 

বয় দেবাঃ প্রতিবৃঢ। নিজিতাশ্চাহ্র। যুধি ॥ ২৭॥ 

২৫। লো-টা। সাহং সাহাষ্যম্। 

২৬। লো-টী। ভ্রাত্র! 'ভ্রাতরিতি বা পাঠঃ । যথা দ্ধ তকর্্মণো নিরয়েযু পতনং তথ। 

্রায়স্বেতি কাতরং বচনমিতা্ঃ। পর! সম্তাবন! পূজত্ববুদ্ধিরতঃ সাস্ং কুর্ববিতি পূর্বেণানবয়ঃ 
২৭। লো1-টী। প্রতিবুাঢ়া বিশ্তম্ত। দেব] বিক্ষিপ্ত। ইত্যর্থঃ। “বু়ঃ সংহতবিন্তস্ত- 

গৃখুলেছ ভিখেরব "তি কোযঃ। 

ধনাগার শুন হইয়াছে, অতএব যুদ্ধের জগ্ত ঠ উদ্চোগ কর ॥ ২৩ ॥ 
হে বীর, এই ভয় এবং সন্ত্রাস উৎপন্ন হওয়াতেই তাহার বিনাশার্থ আমি 

তোমাকে জাগরিত করিয়াছি ॥ ২৪ ॥ 

হে মহাবীর এক্ষণে এই নগরীর বালক এবং বৃদ্ধগণ মাত্র অবশিষ্ট আছেন, 

তুমি এই লঙ্ক।নগরীকে রক্ষা কর, ভ্রাতার জগ্ত উত্তমরূপে সাহায্য কর ॥ ২৫॥ 
শত্রসংহারক ভ্রাত: কুস্তকর্ণ, এইরূপ কথ! আমি পুর্বে কাহাকেও বলি নাই 

(কিন্ত তোমাকেই বলিতেছি, কারণ--), তোমার উপর আমার অত্যন্ত স্নেহ ও 
জয়ের বিশেষ সম্ভবনা আছে ॥ ২৬॥ 

হে রাক্ষসশ্রেষ্ঠ, দেবান্থরসংগ্রমে তুমি বহুবার দেবতা এবং অস্ুরদিগকে 
বিধ্বস্ত করিয়া যুদ্ধে পরা্িত করিয়াছ ॥ ২ ॥ 

পেশী স্পা 

পপি শ পপি ০ 

১। ছ 'তদে-। ২। ছ প্প্রঝে-। ৩। ছ 'সাহমনুততমদ। ৪| ছ অতঃ পরং 'নিরয়েযু 

প্রপতনং যথা ছু্ৃতকর্্ণঃ' ইত্যধিকম। ৫ ছ 'হন্যান্তি ময়ি তে ম্েহস্তদা! সন্তাধনাং বহ' | ৬ | ছ'-তাশ্চ পুরা”। 
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তৰ দেবৈরনাধৃষ্যং বীর্ধ্যং ভীমপরাক্রম । 

ন হি তে সর্ববভূতেযু সদৃশ বিদতে ভূৰে ॥ ২৮ ॥ 

স ত্বং ময়! সমাদিষ্টো৷ ৰীর ভীমপরাক্রম। 

নি্চ্ছ শুলমাদায় পাশহস্ত ইবান্তকঃ। 

বানরান্ রাজপুজৌ চ ভঙ্ষয়ন্য প্রমর্দ.চ ॥ ২৯ ॥ 

সমালোক্যৈৰ তে রূপং বিদ্রবিষ্যন্তি বানরাঃ। 

রামলক্ষমণধোশ্চাপি হৃদয়ং বিস্ফ,টিথ্যতি ॥ ৩০ ॥ 

অতিবল যা ভয়াছিমুক্তে ভবতু জন; সথখিতোঁ মমাছ্য সর্ববঃ | 

তব ভুজবলসাহপা ভিগুপ্ক্তিদশরিপো জি রাঘবং সসৈম্যম্ ॥ ৩১ ॥ 
সম শপ শপ শা শপসপপিপ্পীপপপপ শীট পাশ শা স্পা শিপ স্পা শশী 

২৮। গো-টী। বীথাং বলং, নিষ্ঞতে সদৃশো ব বলে ইতি বা পাঠঃ। 
২৯। গোঁ-টা। স ত্বং সমাগিষ্টঃ যুদ্ধায়েতি শেষঃ ইত্যেকং বাক]ং শুলমাদায় স 

ত্বং গচ্ছ ইতাপরম্। 

৩০। লো-টা। বিদ্রবিষ্যতি বিদ্রশ্তং শিথিলং ভবিষ্মটীত্যর্থঃ | “ওন্ফুটিয্যাতীতি বা 

পাঠঃ. 

৩১ । লো- টা | হি অভিবল। 
শপ সপ ওপাশ পাপী পপি শিপ এ পাশা 

হে বীর, তোমার পরাক্রমকে দেবতারাও অভিভূত করিতে পারেন না, 
পৃথিবীতে সমস্ত গ্রাণীর মধ্যে তোমার তুল্য কেহ নাই ॥ ২৮ ॥ 

হে বীর, তুমি আমার আদেশে পাশহস্ত যমের স্তায় শুলহস্তে বহির্গত হইয়া 
বানরদিগকে এবং রাজপুজ্রদ্বয়কে বিদলিত করিয়া ভক্ষণ কর ॥ ২৯ ॥ 

বানরগণ তোমার আকৃতি দেখিয়াই পলায়ন করিবে এবং রাম এবং লক্ষাণেরও 

হাদয় বিদীর্ণ হইবে ॥*৩০ ॥ 
বলবন্, আজ আমার সমস্ত লোক তোমার বাহুবল এবং সাহসদ্বারা 

রক্ষিত হইয়া ভীষণ ভয় হইতে যুক্তিলাভ করত ন্থুখে অবস্থান করুক ; হে দেবশত্রো 

রামচন্দ্রকে সসৈম্তে নিহত কর ॥ ৩১ ॥ 
মম পর সপ স্পা শা পপ পপাপিশ্পী পাপী শসিশিশাা শিপন সিল পাপ 

১। ছ 'দৃশ্ঠতে বনে। ২। ছ'সগচ্ছ'। ৩। ছ 'বনবি। ৪। ছ দসংশ্রয়ভি-'। 

৫৮৮ 



৪৬৮৪ রামায়ণে ৬, ৩৯, ৩২ [ যুদ্ধ- 

টু 

কুরুম্ব মে প্রিয়হিতমেতদুত্বমং যশস্করং প্রিয়করবান্ধবপ্রিয়মূ। 
চ ৩ 

স্বতেজস। বিধম মৃধেইরিবাহিনীং শরদ্ঘনং পবন ইবোদ্ধতং দিবি ॥ ৩২ ॥ 

ইত্যার্ষে বালীকীয়ে রামায়ণে আদিকাব্যে যুদ্ধকাণ্ডে কুস্তকর্ণসমাদেশে। নাম 

উনচত্বারিংশঃ সর্গঃ ॥ ৩৯ ॥ 
স্পেস জি ৯. পা 

৩২। লো-টা। মে মম প্রিয়ং হিতঞ্চ সর্ব্েষাং প্রিয়ঙ্করং তব যশস্করঞ্চ, বিধম দহ, উদ্ধতঃ 

গ্রবীগঃ পৰন ইব। 

কুস্ত কর্ণসমাগমঃ (?) ॥ ৩৯ ॥ 
০ পপ পপ ০ সপ পা সি ০৯, সপ পা 

বায়ু যেমন গগনমগ্ডলে উত্থিত ভয়ঙ্কর মেঘকে বিনাশ করে, তুমিও সেইরূপ 
স্বীয় পরাক্রমে শক্রসৈন্যদিগকে যুদ্ধে ধ্বংস করিয়া আমার প্রিয় ও হিতকর এবং 
তোমার যশস্কর ও প্রিয়বন্ধুবর্গের ্বীতিকর উত্তম কাধ্য সম্পাদন কর ॥ ৩১ ॥ 

মহর্ষি বালীকি প্রণীত আদিকাব্য রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডে কুম্তকর্ণমাদেশ-নামক 

৩৯শ সর্গ সমাপ্ত ॥৩৯॥ 

াস্্পপিিাসপসপ শি 

৯। ক “প্রিয়করং। ছ “প্রিয়হিতবান্ধবপ্রিয়ম্* | ২। ছ সপত্ববাহিনীম”। ৩। ছ “ইবোখ্িতে! মহান্।, 
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0৪০১ চত্বারিংশঃ সগঃ 

তস্য রাক্ষমরাজস্ত নিশম্য পরিদেবিতমৃ। 
১ 

কুম্তকর্ণে! বভাষেদং বচনং প্রজহীন চ ॥ ১॥ 

১। লো-চী। পরিদেবিতং কাতরবাক্যম্ 

[লো-টা। ] সমাবিষ্টে! ছুঃখাবিষ্টঃ | 

কুম্তকর্ণ রাবণের কাতর বাক্য শ্রবণ করিয়া ঈষৎ হাসিয়া এই কথা 
বলিলেন-__॥ ১॥ 

নত পাল এজ কক পপ পপ ও পা ০ ৩৮ আর তাপ 

১। অতঃ পরং ছ-পুস্তকে 'কুস্তবর্ণ; সমাদিষ্টো রাবণং প্রত্ভাষত। কোইসৌ রামো মহাতেজাঃ কন্ত পুত্রশ্চ 

রাবণ ॥ কত্ত বৈ জঙ্ণো নাম কিং বা হুগ্রাবসম্মতম্। এতৎ কথয় মে ক্ষিগ্রং স।সপুর্বেণ রাবণ ॥ কে রাক্ষস হত! 

যুদ্ধে বাঁনরৈভাঁমবিক্রমৈ১। বিভীষণঞ্চ রাজেন্জ ন পষ্ঠামাহমাগতম্॥ স্. খন্বতিবলঃ প্রাজ্সে। নিঃশেষজনবলতঃ। 

বানরৈন হতে। যুদ্ধে মম ভ্রাতা বিভীষণঃ ॥ ইতু্তঃ কুস্তকর্ণেন প্রত্যুবাচাথ রাধণঃ। রাজ! দশরখো। ন।ম বসব ভুবি 

বিশ্রুতঃ। তন বৈ রাঘবঃ পুত্রঃ সর্ববশাস্ত্রবিশারদঃ॥ স কন্মিশ্চিত্ততঃ কার্ষে। পিতা নির্ববসিতো! বনে॥ তন্ত বৈ 

লগ্মণে। নাম ভাতা হানুঞ্গাম তম্। স্বহুর্দে তেন রামেণ ভাবিনোহ্থম্ত গোরবাৎ॥ জঙ্মণঞ্চ সমাদিগ্ত কর্ণনানং প্রচি- 

চ্ছিদে। চতুর্দশসহমাণি তথেক্টো৷ খরদূষণৌ। হতাগ্তেকেন রাঁমেণ মানুষেণ পদাতিন| ॥ তম্/ ভার্ধা। ময়ানীতা সীত। 

ন।ম হুমধাম! | ততঃ মমভবৎ সখ)ং হুগ্রাবন্ত চ তন্ত চ। রামেণ ঝ।লিনং হৃত্বা হুত্রীবে হাভিষেচিতঃ। ততঃ সুখরীব- 

বচনাদ্ ঝানর! জঘুবিক্রমাঃ| গতাঃ সর্বেধ দশ দিশে| মগমাণ।শ্চ জানকীম্। তে ত্বপ্রাপ্যেব হশোণীং প্রতাজগ্ু, 

কপীশ্বরাঃ। ততভ্ত হনুমান্বাম নুগ্রীবসচিবে। বলী। শতযোৌজনবিস্তীর্ণং ততার বরণালয়ম্॥ রাঙ্গলীং সিংহিকাঞ্চে 

ক্ষিপ্রং প্রাণৈব1যোজয়ৎ। রাক্ষসান্ স বহুন্ হত! দ্ধ জক্ক।ঞ বানরঃ। কথয়ামাস সীতার প্রবৃত্তিং রাঘবন্ত চ ॥ তেনেয়ং 

নগরী লঙ্ক। পরিন্দিণ্তা সমন্ততঃ। ততঃ সীতা ং সমাসান্ত প্রবৃত্তিফোপলভ্য সঃ গত্বা তু রাঘবাভ্য।সং কথয়ামান বীধ্যবান্। 

তচ্ষ | রাৎবো রামে! বলেন মহত বৃতঃ। আজগ|ম মহাতেজাঃ নুগ্রাবসহিতে। বলী। স নিৰিষ্টঃ সমুদ্রস্ত তীঃমাদাত্ত 

চোত্বরমূ। তচ্ছ,তবা র/থবোদযোগং বানরণ।ং মহুদ্বলম॥ বিভীষণেনাহমুক্তঃ লীত। নিধাত্যহামিতি। অহং পরুযিতস্তেন 

শ্রাবিতুশ্চৈব বিশ্রিয়ম্। রাবন্চ রিপুরর্থং সংস্ততে। মেহনুশূহ্বতঃ। ততো ময়োকে| নির্ভৎগ্ত তুফীং তিষ্ঠেতাসৌ পুনঃ। 

নিহতশ্চ পদা বীরঃ ক্রোধেনা ন্তমচ্ছিতঃ| রাধবং শরণং প্রাপ্শ্তুর্ভিঃ সচিবৈঃ দহ । লক্ষ্য তত্র রাঘবেণ প্রতি- 

শ্রতম্। বন্থা তু সাগরে সেতুঃ ততন্তং বরণালয়মূ। সমুত্তী্য) মহাতেজাঃ সহ বানরসেনয়া। রুদ্ধা চ নগণী লঙ্ব। 

বানরৈভামবিক্রসৈ১| রাক্ষস! যে চ মুখা! মে হতান্তে যুধি ঝনরৈঃ| ধুত্াক্ষ! নিহতো! বীরঃ প্রহত্তশ্চ নিশ।চরঃ। 
অকম্পনে। মহাবীর্ষে]| বন্দ্স্তঘৈব চ। অন্ভে চ বহবে| যৌধ| ঝনরৈধুধি পাতিতা১। এবংজ্ঞত্ব। মহাতাগ র।সাদ্ ভয়- 

মুপন্থিতম্। তায় তন্মাদ্ ভদ্রস্তে যন্তত্তি ময়ি সৌহদস্। এতচ্ছত্ব| কুস্তকর্ণে। রাবণং ঝাকামত্্রবীৎ। সীতাসানয়ত। 

রাজন্ ন স্ব শোভনং কৃতম্। ঘদ| রক্ষঃসহম্রাণি সখরাণি চতুর্দশ । হতাগ্ভেকেন রমেণ পর্যাপ্ত তন্লিদর্শনম্। এ 

কিং ভবত| রামো ন শ্রুতে| বীরধাঝান্ প্রভে! | ইদং তৎ সমসনুপ্রাপ্তং নন্দীঙ্বরবচে! রবমূ। নুনং স ভগবান দেবে 

গল্পন।ভোহন্রাম্তকুৎ | রামরূপমিদং কৃত্ব। বিঝুগ্রসতি রাক্ষসান্ ॥ ইত্ধিকস্। 



০ 
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দুষ্ট দোষে! হি যোহম্ম।ভিঃ পুরা মন্বিনিশ্চয়ে । 

হিতে্নভিযুক্তেন সোহয়মাসাদিতন্য়া ॥ ২ ॥ 

ইদং খলু ফলং প্রাপ্তং শীত্রং পাপন্থ কর্ণ; | 

পতনং নিরয়ে ঘোরে যথ৷ ছুক্কতকন্মণং ॥ ৩॥ 

প্রথমং তে মহারাজ কৃত্যমেতন্ন চিন্তিতমূ। 
্ ৩ 

কেবলং বীর্যযবত্বেন নানুবন্ধো বিচারিতঃ ॥ ৪ ॥ 
পস্স্প্প্প্প্প পা পপ তিনটি ০ নি ন্ সপ, বে জপ | ও সত পপ ত | ক 

পি শা 

২। লো-টা। দৃষ্টো দেষ ইত্যাদি। মন্ত্রে জ্যোতিবেরদে যে! বিনিশ্চয়ঃ জাঁতকফলনিণয়ঃ, 
তশ্মিনয়ং দেষঃ পরস্থ্ীতরণাদিরূপঃ পুরৈবান্মাভিদৃষ্টিং | স কঃ? সোহয়ং দোষঃ দোষফলং কীদুশেন 
বয়? হিত্যু ধশ্বযঘনভিরক্তেন। বদ্ধ, হিতেষু বিভীষণ|দিযু, তভচনমশূখ তা ॥  “বেদভেদে 

গুহবাদে মন্ত্রো মিত্ররবাবপী'তামরঃ। 

৩। লো-টা। ইদং খনু ফলং প্রাণ্ত৷ ইতি ত্বৎ্সকাশাদন্তেংপি রস! ইতি বহুবচনমূ। 

লং গ্রাপ্ত'মিতি বা পাঠঃ। পতনং পতনরূপফলপ্রাপ্তিঃ। 

৪। লো-টী। এতৎ নরবানরসহিততং যুদ্ধং ন মন্ত্রিতং 'ন চিস্তিতমিতি বা পাঠঃ। 

মন্ত্রিতমিতি চেন্ন ইত্যাহ- অন্ুবন্থঃ গ্রকৃতন্ত রামসৈচ্কাগমনস্তানুবন্ধোইনিবর্তনং প্রবৃন্তিরিতি যাবৎ, 

ন বিচারতঃ। যদ্ধা, দেবানীন!মবধ্যত্তেইপি নরবানরাগমে যোহনুবন্ধে। দোষোৎপত্তিঃ স বিচারিতঃ | 

'অন্ুবন্ধঃ শিশৌ দোষোৎপাদে মুখ্যাগ্মাণিনি। বিনশ্বরে প্রকৃত্যাদেঃ প্রকৃতন্তানিবর্তনে” ইত 

ভূরিৎ | যদ্ধা জঙ্বন্ধঃ প্রতিবন্ধঃ। 
০৯ ৮ শি ০ সম সপ প্র এ পপ শা ও তিক 

পুরে মন্ত্রণীসময়ে আমরা যে দোষ লক্ষ্য করিয়াছিলাম, হিতবাক্যে 

অনাসক্ত হইয়া! আপনি সেই দোষ প্রাপ্ত হইয়াছেন ॥ ২॥ 

দুঙ্তকারী ব্যক্তির যেমন ভীষণ নরকে পতন হয় পনি সেইরূপ পাপ- 

কার্যের এই ফল শীঘ্রই লাভ করিয়াছেন ॥ ৩॥ 

মহারাজ, প্রথমে এই কার্য্যের বিষয়ে চিন্তা করেন নাই এবং কেবল 

বলদর্পে ইহার ভাবী অনিষ্টের বিষয়ও বিচার করেন নাই ॥ ৪॥ 
222০ পপ 

সপ সপ তাহা সাপ সপা পপ সপ 

১1 ছ 'বৈ। ২। ছ "দর্পণ । ও। ছ'নৈৰ ধর্ো'। 
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ষঃ পশ্চাৎ পূর্ববকার্ধ্যাণি কুর্যাদৈশ্বধ্যমোহিতঃ | 

পুর্ববং চৈবানুকার্ধ্যানি ন স বেদ নয়ানয়ো ॥ ৫॥ 

দেশকালবিহীনানি কণ্মাণি বিপরীতবৎ । 

ক্রিয়মাণানি দুষ্যন্তি হবিরপ্রয়তৈরিব ॥ ৬৪ 

্রয়াণাং পঞ্চধা যোগং কন্মণাং যঃ প্রপশ্ঠাতি। 

সচিবৈঃ সময়ং কৃত্বা স সম্যগ্ বর্ততে পথি ॥ ৭॥ 
5০ ই ও টিটি ১৮ স্পা পপ ও জপ পা পপ শপ সপ সস 

পিপিপি 

৫। লো-টী। পূর্ববকাধ্যাণি পূর্ববমন্ত্রণানি পশ্চাৎ কুর্ধ/1ৎ অন্থকাধ্যাণি পশ্চৎকার্ধাণি 
ুদ্ধাদীনি পূর্বং কুধ্যাৎ। “পৃৰ্বঞ্চেতর কারধ্যাণী'তি পাঠঃ সার্বজ্ঞঃ। তত্বাধ্য|_ইতরকার্ধ)াণি 

পরকার্ধ্যাণি যুদ্ধাদীনি ইতি। 

৬। লো-টী। কিঞ্চ, দেশেতি । কার্যাণি কন্দাণি দেশকানবিহীনানি তয়োরপনৃতানি 

বিপরীতবৎ অদেশকাপয়োঃ ক্রিয়মাণানীব দুয্ন্তি নিক্ষলাশি ভবন্তি। অপ্ররতৈরশুচিভিহু তং 

হবিরিব। 

৭। লো-টী। এয়াণাং রিপুমধ্যস্থদেষ্যাণাং (রিপুরভিঘাতকঃ, মধ্যস্থো। ছয়ো বির্ববদ মানয়ে।- 

হিভাশংসী, ছেষ্যো দ্বেষবিষয়ঃ এতেষাং পঞ্চধাযোগং সামদানভেদদগ্ষধা'দপ্রয়োগরূপং পঞ্চ- 

প্রকারোহপ্যয়ং ধঃ পশ্ততি, কিঞ্চ কন্দণাং সচিবৈঃ সহাগৈঃ সহ ত্বরহস্মিন্ কন্ম!ণ তে ইদমহস্তে 

দাস্তামী'ত সময়ং শপথং কৃতা পঞ্চধাযোগং পশ্ঠতি, পথ রাগবস্মণন। 

যিনি এশ্বধ্যে যুদ্ধ হইয়া! প্রথমে কর্তব্য [ মন্ত্রণ। প্রভৃতি | কাধ্য পরে করেন 

এবং পরে কর্তব্য [ যুদ্ধ প্রভৃতি ] কার্ধ্য প্রথমে করেন, তিনি নীতি ও অনীতি 
কিছুই জানেন না॥ ৫॥ 

কার্য্সকল দেশ এবং কালোচিত ন! হইয়া! অদেশ ও অকালোচিত কাধ্যের 

মত হইলে অপবিভ্রজন কর্তৃক ছুত হবির হ্যায় নিক্ষল হয় ॥ ৩॥ 

যিনি মন্ত্রিগণের সহিত সিদ্ধান্ত করিয়া শত্রু, মধাস্থ ও দ্বেষ্ের প্রতি সাম, 

দান, ভেদ, দণ্ড ও ওষধাদিরূপ পঞ্চবিধ উপ|য় প্রয়োগ করেন, তিনি সম্যক্ 

নীতিমার্গে অবস্থান করেন ॥ ৭ ॥ 
১ স্্পপপ আপ আস সপী পপাস শশী শীশিশ সপ শি শা শশী পি ৯ শীট এস 

১। ছ'চোত্তর-। ২। ছ কার্্যাণি'। 
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যাথাতখ্যেন যে! রাজা সময়ং বিজিগীষতি। 

বুধ্যতে স শুচিবুদ্ধযা সুহৃদশ্চানুপশ্থাতি ॥ ৮ ॥ 

ধর্মামর্থং চ কাম রব, রাক্ষসাধিপ। 

ভজতে পুরুষ; কালে ত্রীণি দ্বন্বানি ব! পুনঃ ॥ ৯॥ 

্রিষু চৈতেষু যচ্ছে ষঠং শ্রুত্বা তন্নাববুধ্যতে। 

রাজ। বা রাজপুত্রো বা! তস্য শ্র্তমনর্থকম্ ॥ ১০ ॥ 

৮। লো-টী। যাথাতথ্যেন নীতিমার্গানুসারেণ সময়ং প্রাপ্য যে! বিজিগীষতি স 

শুচিরনন্থমনক্কঃ সন্ বুদ্ধা। স্বয়মেব বুধ্যতে মন্ত্রার্থ, নিশ্চিনোতি অনু পশ্চাৎ সুহৃনঃ পশ্ঠতি 

গ্র্টব্যত্বেন পশ্ততি তানপি পৃচ্ছতীত্যর্থঃ। ৃ 

৯। লো টী। নীতিরপি ধর্মমগীত্যেবানুসর্তব্যেত্যাহ দ্বাভ্যাং--ধর্মমিতি । ধর্মাদিকং 

সর্ববমেতন্রিতম্বং প্রত্যেকং ত্রীণি বা বন্থানি ধশ্মার্থে৷ অর্থকামৌ ব, স্বস্ত কেবলং কামানের সেবসে 

ইতি ভাবঃ। 

১৯1 ো-টী। পুরুষন্বভাবাদ্ হগ্যুপ্যেতান ভজতে তথাপি এতেধু মধ্যে যং শ্রেষ্টং 

'যচ্ছেয় ইতি বা পাঠঃ । 

যে রাজা নীতিমার্গানুসারে যথাসময়ে শত্রু জয় করিতে ইচ্ছা করেন, 
তিনি স্বীয় বুদ্ধিদ্বারা কাধ্য স্থির করিয়া অনস্তর বন্ধুদিগকেও জিজ্ঞাস! 
করেন ॥ ৮॥ 

হে রাক্ষসরাজ, নীতিজ্ঞ পুরুষ প্রাতে ধর্ম, মধ্যান্ে অর্থ এবং সায়াহ্কে কাম, 

এইরূপে কালান্ুসারে ধর্মাদির অনুশীলন করেন, অথবা একই সময়ে ধর্্মাদি তিনের 
কিংব। ছুয়ের অনুশীলন করেন ॥ ৯ 

ধর্ম) অর্থ, কাম এই তিনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ যে ধর্ম, তাহার বিষয় শ্রবণ 

করিয়াও যে রাজা অথবা রাজপুত্র তাহা বুঝিতে পারেন না, তাহার শাস্তরাধ্যয়ন 
নিরর্থক ১০ ॥ 

১। ছ 'সর্বখ।'। 
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১ 

উপপ্রদানং সাস্ৃ্ ভেদং কালে চ বিক্রমমূ। 

যোগঞ্চ রক্ষসাং শ্রেষ্ঠ তাবুভৌ চ নয়ানয়ো ॥ ১১ ॥ 

কালে ধর্ধার্থকামান্ যঃ সমর্থঃ সচিবৈঃ | 

নিষেবেদাত্মর্াল্লোকে নাসৌ ব্যনমাশ্রয়েৎ ॥ ১২ ॥ 

হিতানুবন্ধমালোক্য কার্ধ্যাকার্ধ্য মিহাত্বনঃ | 

মন্ত্রিভিুদ্বিসম্পনৈধিজ্ঞায় তছুপক্রমেৎ ॥ ১৩ ॥ 

১১। লো-টা। পঞ্চধাযেগং পূর্বোক্তমাহ_-তত ইতি | যতো নীতিরন্ুসর্তবা! ততস্তম্ম(ৎ 

গ্রদান।দিযোগান্তং কুধ্যাদিতি শেষঃ| বিক্রমং যুদ্ধং যে!গমীষধা দিক তমুপায়মিতি সর্বজ্ঞ; | যদ্ধা, 

যোগমুপায়ং তঞ্ ভনাদে৷ বিষ প্রয়োগমবট করণমন্থুলধশারপথসংরোধননিতা!দি ॥। উপপ্রদানমিতি 

পাঠে উপপ্রদানমুখকোচং নয়!নয়ৌ এতেষাং করণং নয়, অকরণমনয়ঃ 

১৩। লো-টী। অনুবধ্যতে ক্রিয়তে ইতি অনুবন্ধঃ কর্্মহিতমন্থন্ধম্ ইহ অস্মিন্ 

সময়ে আলোক্য স্বয়ং বুদ্ধ পরাৃষ্য পশ্চাৎ তৎ কিম1তুনঃ কারধ্যমকার্ধাং বেতি মন্ত্রিতিঃ সহ বিজ্ঞায় 

বিচার্ধ্য তদুপকত্রমেৎ তৎ কন্ম কুর্ধয।ৎ। ত্বস্থ এতৎ সর্ববং ন কৃতবানিত্যাক্ষেপঃ | “কুর্ধযাৎ কাম”মিতি 

পাঠে কামং স্বাভিলধিতং কুধ্যাৎ তন, করণং মন্ত্রিণামনূমত্যেবেত্যাহ--মন্ত্রিভিরিতি। 

মন্ত্রিভিরিত্যর্ধপন্ে রাজ্ঞঃ সমশাস্ত্রজ্ঞেঃ সচিবৈবুরদ্ধিভীবৈরিতি পাঠে স্বয়মালোচ্য সচিবৈ সহ 

কার্ধাকার্ধ্যং নির্ণেতব্যমিতি ভাঁবঃ। 
০ পপ ক পপাপাপসপাপািস ও ৯ পিট ৩ পা পাপী পি পসপশিশিত 

হে রাক্ষসরাজ, যে বুদ্ধিমান রাজা মন্ত্রিগণের সহিত উত্তমরূপে মন্ত্র করিয়া 
উৎকোচপ্রদান, সমীচীন সম্ভাষণ, মিত্রবর্গের ভেদ, যথাসময়ে শক্তিপ্রয়োগ ও বিষ- 

প্রয়োগ প্রভৃতির অনুষ্ঠান এবং ধর্ম, অর্থ ও কামের অনুশীলন করেন, তিনি বিপন্ন 

হয়েন না ॥ ১১-১২ ॥ 

রাজা অভিজ্ঞ মান্ত্রগণের সহিত নিজের কর্তব্য এবং অবর্তব্য সম্বন্ধে 

বিবেচনাপূর্ধবক পরিণামস্থুখকর কার্য করিবেন ॥ ১৩ ॥ 

স্পাপপীি | ৩ শি পপ শশী ৮৯ পা? পা পপ সপ ০০ আপা সস সপ শি পাপা সপ পাশ 

শসিিসস। 

১। ক তত) প্রদা-। ২। ছ অতঃ পরং 'বিচার্ধা রক্ষসাং শ্রেঠ ততঃ কার্য প্রিয়াপ্রিয়ৌঃ। 

টত্যধিকমূ। 
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অনভিজ্ঞা হি শান্ত্রাণাং বহবঃ পশুবুদ্ধয়ঃ | 

প্রাগল্ভ্যাদ্ বক্তৃমিচ্ছন্তি চিনির ॥ ১৪ ॥ 

অশান্ত্র বিতুষাং তেযাং ন কাধ্যম(হতং বচঃ। 

অর্থশান্ত্রীনভিজ্ঞানাং বিপুলাঁং শ্রিয়মিচ্ছতাম্ ॥ ১৫ ॥ 

অহিতং হি হিতাকা'রং ধার্টযাজ্জল্পন্তি যে নরাঃ। 

অবেক্ষ্য ০০৮৪ কর্তব্য। মন্ত্রদুষকাঁ; ॥ ১৬। 
স্পিন পপ শা শীগিশি টিক চে পপি 

+31 লো-টা। ইদানীং: রাজা আক্ষিপতি অনভিজ্ঞ ইত ছাতা মনত ন্্ণেু অতি 

অভিশয়েন অস্তরীকৃতাঃ আতীয়ঃ কৃতাঃ। “অভী”ত গাঠে সর্বতোভাবেন, শান্াণাং মন্ত্রাণাং বা 

পাঠঃ। 

[ লো-টা। ] মন্্রূপো যো গুণভ্তদপেতৈস্তচ্ছগ্ঠৈঃ ভ্রান্ত আত্মা মনে! যস্ত সঃ) পাপৈঃ 
কতৃতিঃ ন প্রতিবোধিতঃ আপ তু প্রতিবোধিতে! তবান্। ছঃখবিশেষযোগা ৃষ্টান্তমাহ বণ! ছষটর্জনৈঃ 

গ্রবোধিতঃ পুমান্ বন্ধান্তেনাগ্রিমাহরন্ দুঃখমাপ্পোতি তথেতি লুপ্োপমা। মন্ত্রগুণোপেতৈ”রিতি 

পাঁঠে মন্ত্রগুণোপেতৈরপি মুর্থেরিব, তত্র চ পাপবুদ্ধিভিত্র ন্তমনাঃ, অন্ৎ পূর্বববৎ। 
১৫। লো-টা। রাজান (ম্?) ইত্যাদিশত--অশাস্ত্েতি। তেষাঁং বচঃ অকার্ধ্যং ন 

কর্তব্যং ষতোহভিহিতং বিশেষতোহ্্থশান্ত্/নভিজ্ঞানাম্, অর্থশাস্ত্রং নীতিশান্ত্রম্, 'অর্থশান্ত্রাণািজ্ঞায়, 

ইতি ক্ৃচিৎ পাঠঃ। 
১৬। লে(-টা। মন্ত্রিণ আক্ষিপতি-ত্রিভিরহিতমিত্যাদি ৷ যেহহিতং জল্পস্তি হিতাকারং 

হিউন্রাযগাতি গ্রকাশত ইতি তথা । 
পি ও পাশ শি শি শীত সা সা শীশ্ীীিন। শেন সা শিপ ৭ শা শিশাসাশীশীশীী 

শান অনভিজ্ঞ পশুর যায় বদধিসম্প্ বু পুরুষ মায় অধিষ্ঠিত 
হইয়া ধৃষ্টতা বশতঃ বলিতে ইচ্ছা! করেন ॥ ১৪ ॥ 

অতুল-সম্পদ্রভিলাষী ব্যক্তির পক্ষে অর্থশান্ত্রে অনভিজ্ঞ ও অশাস্তজ্ঞ এ ব্যক্তি 
দিগের অহিতকর বাক্য শ্রবণ করিয়। কা্ধ্য করা উচিত নয় ॥ ১৫ ॥ 

যাহারা ধৃষ্টতাবশতঃ অনিষ্টকে ইষ্ট বলিয়া বর্ণন। করে, সেই হষ্ট মন্ত্রণাকারী- 
'দিগকে পূর্বেধেই বিবেচন। করিয়া মন্ত্র হইতে বহিতূ তি করা উচিত ॥ ১৬॥ 

০ পপ | স্পা পপ পপ পন আপ অপ প্ পপ এ পপ শপ পাপন শেপ শীশিস্প্ীসী স্পলি ০ পাম্প 

১। ছ অতংপরং ন্িরগ হি রিপঝঃ নাস বিচক্ষণৈ;। যে| হত নয়মুত্হজয বিপরীত নিষেবতে। 

মুখৈরনন্তিগণৈরেতৈল তাং পাগবুদ্ধিডিঃ। বন্থানোহর্গিং পাঁপৈন' প্রতিষেধিতঃ' | ইতাধিকমূ। ২। ছ“-যামকা-। 
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বিনাশয়ন্তি ভর্তীরং ভেদিতাঃ শক্র ভিবুরধৈঃ | 

বিপরীতাঁনি কৃত্যানি কারয়ন্তীহ মন্ত্রিণঃ ॥ ১৭ ॥ 

তান্ ভর্তা মিত্রসঙ্কাশান্ নিত্রান্ মন্ত্রবিনির্ণয়ে । 

ব্যবহারে জানীয়াঁৎ সচিবাঁন্ পরমাহিতান্ ॥ ১৮ ॥ 

চপলম্ত চ কৃত্যানি সহসানুপ্রধাবতঃ | 

ক্ষিপ্রমন্তে প্রপদ্ন্তে ক্রৌঞ্চচ্ছি দ্ূমিৰ দ্বিাঃ ॥ ১৯ ॥ 

শক্তে। ব্যবদিতঃ শক্রঃ স্বেন বার্থেন তুষ্যতি। 

রববং তন্মৈ প্রদাতব্যমিতি বুদ্ধিমতাং নয়? ॥ ২০ ॥ 
স্পীস্পাী শিস 

১৭ লো- টী। ভেবদিতা ভেদং গ্রাপিতাঃ। £ভদিত্বেতি” পাঠঃ চিৎ । 

১৮ | লো-টা। তান্ মিত্রান্ মিত্রাণীব সংকাণন্তে প্রকাশস্তে মিত্রসংকাশান্ সচিবান্ 
অমাত্যান্ পরমাহিতান্ পরমশক্রন্, পরসংহিতানি'তি পাঠে পরাশ্রিতান্। 

১৯। লো-টী। রাজানমাক্ষিপতি-_ চপল্ন্তেতি | চপলস্ত মন্ত্রিণঃ সহস! অবিচধৈর্যব অনু- 

প্রধাবঃ মন্ত্রার্থং নির্য়তঃ কৃতানি কন্মাণি অন্তে তথাটিধাশচপলা রাঙানঃ প্রপগ্ন্তে আশ্রয়ন্তে। 

আশ্রয্জাংশে ৃষ্টান্তঃ--ক্রৌঞ্চপত্রং বকপক্ষিপক্ষং যখ'ছে দ্বিগাঃ পর্গিণঃ স্বনাশ'য় আশ্ররন্তে তগা। 

গত্রৌঞ্চচ্ছিদ্রমিবেতি পাঠে ক্রৌঞ্চপর্ব তচ্ছিদ্রম্ | 
২০। লো-টী। ব্যবসিতঃ যুদ্ধার্থং কৃতব্যবসায়ঃ| স্বেন স্বীর়েন গজাশ্বাদিনা অর্থেন 

ধনেন বা। 
/-৮ পপ প্র সপ শি শা শপ 

নীতিজ্ঞ শক্রগণের কৌশলে পরস্পর ভিন্ননতাবলমবী মন্তরিগণ ্রতুকে বিনাশ 
করিবার নিমিত্ত বিপরীত কাধ্যসমূহ এই লঙ্কায় করাইতেছেন ॥ ১৭ ॥ 

মন্ত্রণাবিষয়ে তাহাদের আচরণ দ্বারা রাজার তাহাদিগকে মিত্রতার আবরণে 
আবৃত পরম শক্র বলিয়া জানা উচিত ॥ ১৮ ॥ 

পক্ষিগণ যেরূপ ক্রৌঞ্চপর্বতের ছিদ্র দিয়া উহাতে প্রবেশ করে, সেইরূপ 
বিবেচনা না করিয়। সহসা কার্য করিতে উদ্ধত শক্রগণ ক্ষিপ্রতাসহকারে চঞ্চল 
রাজাদিগের ক্রটার আশ্রয় গ্রহণ করে ॥ ১৯ ॥ 

যুদ্ধ করিতে উদ্চোগী শক্তিমান শক্র যদি স্বীয় অর্থদ্বার৷ সন্তষ্ট হয়» তবে 
তাহাকে ৯৮৭ প্রদান কর! উচিত, ইহাই বদ্ধিান্দিগের নীতি ॥ টি ॥ 

পা ০ জা অপ 

১। ছ মন্্রান। ২। ক হারে বিঙগানীরাখ'। ৩। ছ 'পরমং হিতান্ত। ৪। ছ “সা তুর | 
৫€। ছ অন্ংঙ্জোকে। নাস্তি। 

৫৮৯ 
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বে। হি শক্রমবজ্ঞায় নাতানং পরিরক্ষতি । 

অবাপ্মোতীহ দোইনর্ধান্ স্থানাচচৈবাবরোপ্যতে ॥ ২১ ॥ 

স তু শ্রুহ। মহারাজ; কুস্তকর্ণস্য ভাষিতমূ। 

ক্রকুটাং চৈব সংক্রে কুদ্ধশ্চেদমুবাচ হ ॥ ২২ ॥ 

মান্যে। গুরুরিবাচারধ্যঃ কিং ভবাননুশাস্তি মামৃ। 

অলং তে বাক্শ্রমং কৃ কালযুক্তং বিধীয়তাম্ ॥ ২৩ ॥ 

বিভ্রমাচ্চিতুমোহাদ। বলবাধ্যোচ্ছ, য়েণ বা। 

অভিপননমিদানীং যদ্ ধা ও তস্ত পুনঃ কথা ॥ ২৪ ॥ 

২১। লো-টী। অবরোপ্যতি রশ্ততি। 

২৩। লো-টা। মান্তঃ পিতামহাদিরিব গুরুঃ পিতেব আচার্য উপনয়নদাতেব তে তব 

বাক্শ্রঃং শ্রত্ব! মম সর্বম্ অলং পর্য্যাপ্তমিত্যাঞক্ষেপঃ। বাক্শ্রমং কৃত্ধেতি পাঠে অলং ব্যর্থম্, 

তথাপি কাধ্যগৌরবমালক্ষ্য সবিনয়মাহ-__কাঁলেতি [ কালযুক্তং? | সাম্প্রতং যন্তদ্িধীয়তাম্। 

২৪। লো-টী। বলবীধোচ্ছয়েণ তয়োরাধিকোন। “বলবীধ্যাশ্রয়েণেতি পাঠঃ কচিৎ। 

অতিক্রান্তো যত্বে! যত্র তদতিবত্বং কন্ম, তম্ত ইদানীং পুনঃ কথা বৃথেত্যর্থঃ। “নাভিপন্ন'মিতি পাঠে 

য্ৎ পর নাতিপন্নং ন কৃতং তশ্তেতি পূর্বববৎ | অভিপন্ন*মিতি পাঠে যৎ পুর্ববং কৃতম্। 

শপ স শপ ভা রি নি পাপ? ্প্স্পিা ৮ পপাসেসপাস্প স্পেস শি িস্পীপীতি 

-িপীস্পীশত স্প্প্পি সপ পিপি শর 
শি শপে পাপীপিপি 

যে রাজ! শত্রুকে অবস্ঞা করিয়া নিজকে রক্ষা করেন না, তিনি বিপদ প্রাপ্ত 

হইয়। রাঁজ্য হইতে ভরষ্ট হন ॥ ২১ ॥ 

মহারাজ রাবণ কুন্তকর্ণের বাক্য শ্রবণ করিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া ভ্রকুটীসহকারে 
এইরূপ বলিতে লাগিলেন-- ॥ ২২ ॥ | 

মাননীয় আচার্য গুরুদেবের মতই কি আপনি আমাকে উপদেশ দিতেছেন? 
আপনার বাক্যব্যয়ে পরিশ্রম করিবার প্রয়োজন নাই, সময়োচিত কার্য্য করুন ॥২৩। 

ভ্রান্তিবশত; মোহবশতঃ অথবা শক্তি এবং সামর্থ্যের আধিক্যবশতঃ 

যাহ। ঘটিয়াছে, তাহার পুনরুল্লেখ করা বৃথা! ॥ ২৪॥ 

১। ছ্থং। ২। ছশশ্রুহ| তু বনং তন্ত কুস্তকর্ণন্ত রাবণঠ। ৩। ছ 'জকুটাকুটিলং চক্রে'। 

9৪| ছ্যাশ্চ। ৫। ক শ্রত্বা' | - 
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অস্মিন কালে হি যদ যুক্তং তদিদানীং বিধীয়তাযৃ। 

সমাঁপনয় মদ্দোষং বিক্রমেণ সমীকুরু ॥ ২৫ ॥ 

যদি খন্বস্তি তে ন্নেহো৷ ভ্রাতৃত্বং চাঁবগচ্ছসি। 

যদি ব! কার্য্যমেতৎ্ তে হৃদি কার্ধ্যতমং মতম্ ॥ ২৬ ॥ 

স ম্ুহৃদূ যে। ৰিপন্নার্থং দীনমভ্যুপপ্ভতে | 

স বন্ধুর্ষোহপনীতেষু সাহায্যায়োপকল্পতে ॥ ২৭ ॥ 

তমখৈনং ক্রবাণং তু বচনং বীরদারুণমূ। 

ক্রদ্ধোহয়মিতি বিজ্ঞাঁয় শনৈঃ শলক্ষমুবাচ হ ॥২৮॥ 
এ পা পিপি প৯ (তাস 

২৫। লো-টী। মন্দোষং বিক্রমেণ সমাঁপনয় দরীকুর, সমীকুরু অবিষমং কুরু | “মমাপনয়জ”- 

মিতি পাঠে বিভেমীব, () যথা ভবতি তথ! সমীকুরু অবিষমং কৃুর্ধিতার্থ;। “শমীকুরু” ইতি বা 

পাঠে সাত্বনং কুর্বিত্যর্থঃ। 

২৬। লো-টা। এতম্মম কাধ্যং বদি তে তব হৃদি কাধ্যং মন্মতং জ্ঞায়তে, তদ 

সমীকুধ্বিতি পূর্বণান্যয়ঃ 
২৭। ো-টী। বিপনার্থং নষ্টকার্ধ্ম্ অতো দীনম্ অভ্্যপপদ্ঠতে অনুগৃহাতি অপনীতেষু 

অপান্তে নীতেষু। 
সপ পাপী রড শ আজ পাপী পাস্সপপী সপে 7 পেশ শপ ২ পল, পপ সপ 

বর্তমান সময়ে যাহা কর! উপযুক্ত সম্প্রতি তাহাই ক কর, যদি তোমার আমার 
প্রতি স্নেহ থাকে এবং ভ্রাতৃত্ব যদি তুমি অবগত থাক ও আমার এই কার্য যদি 

আন্তরিক ভাবে গ্রহণ করিয়া থাক, তবে তোমার পরাক্রম দ্বারা আমার ক্রটীসমুহ 
দুর করিয়া সামাবস্থা' আনয়ন কর ॥ ২৫-২৬॥ 

যাহার স্বার্থ বিপন্ন হইয়াছে সেই দীনের প্রতি যিনি অনুগ্রহ করেন, তিনিই 

সুহৃদ এবং যিনি ছুর্নাতিপরায়ণের প্রতি সাহায্য করেন, তিনিই বন্ধু ॥ ২৭।॥ 

এইরূপ বীরের ন্ায় অতিকঠোর-বাক্যপ্রয়োগকারী রাবণকে ক্রুদ্ধ মনে 
করিয়৷ ুস্তকর্ণ অতি মৃছ্ভাবে বলিতে লাগিলেন ॥ ২৮ ॥ 

পিসী এ শপ ০ পর 

১। ছণ্যুক্তং যত্তদেব হি'। ২। ছপনয়গং দোষং। ও। ছ 'মে। ৪ ছ "যার প্রক-। 

৫ ছতমর্থং তু । 
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অতীব হি সমালক্ষ্য ভ্রাতরং ক্ষুভিতেক্দ্িয়ম্। 

কুম্তকর্ণঃ শনৈরববাক্যং বভাষে পরিসান্তয়ন্ ॥ ২৯ ॥ 

শৃণু রাজন্নৰহিতো! মম বাক্যমরিন্দম। 

যদর্থং তু পুরা সৌম্য নারদাচ্ছ তবানহম্ ॥ ৩০ ॥ 

ষগ্মাসাদহ্মুখায় অশিত্ব। ভক্ষ্যমুতমমূ | 

চ তৃণ্ডোহস্মি রাজেন্দ্র ততোহহং প্রস্থিতো৷ বনম্ ॥ ৩১ ॥ 

বুনি ভক্ষয়িত্বাহং সন্বানি বিবিধানি চ। 
তুষ্ট প্রণয়নং কৃত্বা শিলাতলমুপাবিশমূ্ ॥ ৩২ ॥ 

শিলাতলস্থোহপশ্যং তং নারদং সংশিতব্রতম্। 

আকাশেন ক্রুতং যাস্তং মাং দৃষ্ট1 স ত্বতিষ্ঠত ॥ ৩৩। 

৩০। লো-টী। যদর্থং যমর্থম্। 
৩১। লো-টী। অশিত্ব! ভূক্ত1। 

৩২। লো-টী। প্রণয়নম্ উদরপূরণং কৃত্বা ু্ | 
পেশা তাপ 

ুস্তকরণ ভ্রাতাকে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ দেখিয়া সাস্থনাদানপুর্ববক ধীরে ধীরে বলিতে 
লাগিলেন-_-॥ ২৯ ॥ 

হে শক্রসংহারক মহারাজ, আপনি অবহিত হইয়া আমার বাক্য শ্রবণ করুন, 

ইহ] আমি পুবের্ব নারদের নিকট হইতে শ্রবণ করিয়াছিলাম ॥ ৩০ ॥ 

মহারাজ, আমি ছয় মাসের পর নিদ্রা হইতে উখিত হইয়া উৎকৃষ্ট ভক্ষ্য 

ভোজন করিয়াও তৃপ্ডতিলাভ না করায় বনে প্রস্থান করিয়াছিলাম ॥ ৩১ ॥ 

আমি নানাবিধ প্রাণী ভোজন করিয়! উদর পরিপুর্ণ করত সন্তষ্টচিত্তে শিলা- 
তলে উপবেশন করিলাম ॥ ৩২ ॥ 

ভামি শিলাতলে উপবেশন করিয়া দেখিলাম যে, নিয়মপরায়ণ নারদ আকাশ- 
মার্গে দ্রেত গমন করিতে করিতে আমাকে দেখিয়া থামিয়! গেলেন ॥ ৩৩ ॥ 

সপ শশী? ৩ শিশশীীশীশী ১ শাশীশীশীশিন শা শা শক জা পিপিপি আশ আপ 

১। ছ বন্া। ২। ছভক্ষ”। ও। ছ'বৈ'। ৪ ছ'ভুতত1। ৫। ছ দতু বিডিতঃ'। 
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অবতীর্ণশ্চ সহসা ময়া চৈবাভিবাদিতঃ | 

উপবিষ্ট: শিলায়াং তু ততোহহং তমথাক্রবম্ ॥ ৩৪ ॥ 

কৃত আগম্যতে ব্রন্ধন্ কুতো বৰ প্রতিগম্যতে | 

এবমুক্তো ময় রাজন্ নারদো মামুবাচ হ॥৩৫॥ 

দেবানামীলয়ং মেরুং গতোহহং দেবসং ংসদি। 

যুক্ত ভয়ভীতানাঁং সমাজস্তত্র সম্মত: ॥ ৩৬ ॥ 

তত্র ব্রক্ম! চ রুদ্রেশ্চ বিষুঃশ্চ জয়তাং ৰরঃ। 

দেবরাঁজে। মহেন্দ্রশ্চ লোঁকসাক্ষী চ পাৰকঃ ॥ ৬৭ ॥ 

মরুতে৷ বদবশ্চৈৰ চন্দরাদিত্যো গ্রহাস্তথা। 

গন্ধর্ব্বা গুহাকাশ্চৈৰ খষয়ো। গরুড়োরগাঃ ॥ ৩৮ ॥ 
টি সপ সস সস্ম " সপ সপ শশাীশীশ্শীীীশীীশীী তত 

৩৬। লোঁটা। সম্মতো ্  | 
৩৮। লো-টী। মরুতঃ উনপঞ্চাশদ্ বায়বঃ, নানা 

স্পাপপসপপপপপ | পা দশ পেস স্পা ত ০ সপ 

অনস্তর সহসা! অবতীর্ণ সেই নারদ খধিকে অভিবাদনপূর্ববক শিলাতলে 
উপবেশন করিয়া তাহাকে বলিলাম-__॥ ৫৪ ॥ 

হে ব্রহ্মন্ত আপনি কোথা হইতে আমিতেছেন এবং কোথাই বা যাইতে- 

ছেন? আমি এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি আমাকে বলিলেন__॥৩৫ ॥ 

আমি দেবতাদিগের নিবাসস্থান সুমেরুপর্বতে দেবতাদের সভায় 

গিয়াছিলাম, তথায় তোমাদের ভয়ে ভীত লোকসমূহকে দেখিলাম ॥ ৩৬॥ 

সেই সভায় ব্রহ্মা, রুদ্র এবং বিজয়িশরেষ্ট বিষুং, দেবরাজ ইন্দ্রঃ লোকসাক্ষী 
অগ্নি, উনপঞ্চাশৎ বায়ু, অষ্ট বনু, চন্দ্র, সূর্য্য এবং অপর গ্রহগণ, গন্ধবর্গণ, যক্ষগণ। 
খধিসমূহ, গরুড ও সর্পসমূহ তোমাদের রাক্ষসকুলের বধবিষয়ে মন্ত্রণা করিতে- 

ছিলেন। দেবতাদের পুরোহিত বৃহস্পতি সমস্ত দেবতাকে বলিলেন যে, ব্রহ্মার 

১। ছউং'। ২। ছ'মহারাজ'। ৩। ছ'-সংসদম। ৪। ছ 'সংবতৌ'। ৫1 ক 'মারুতো'। 
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মন্ত্র মমন্ত্রিরে তত্র বধং রক্ষঃকুলস্ত তে। 

দেবরাঁজে। নিবদ্ধস্ত যম: সংখ্যে পরাজিত; ॥ ৩৯ ॥ 

জিতো। তু সবলো সংখ্যে কুবেরবরুণাবপি । 

চন্্রাদিত্যো বশে নীতো ্রিলোক্যং সচরাচরম্ ॥ ৪০ ॥ 

যজ্ঞা বিধ্বংসিতাঃ সর্ব ধন্মিষ্ঠাশ্চ হতা নৃপাঃ | 

দেবোগ্ভানানি ভগ্রানি স্ত্রিয়ো নীতা যথেষ্টতঃ ॥ ৪১ ॥ 

রক্ষমা তেন রৌদ্রেণ রাঁবণেন ৰলীয়স।। 

ব্রহ্মণে। বরদানেন গর্বিবিতেন স্ুরোভমাঃ ॥ ৪২ ॥ 

ইত্যুৰাচ ততো দেবান্ সর্ববান্ দেবপুরোহিতঃ | 

চিন্তয়ধবং বধোপায়ং রাৰণস্য ছুরাতবনঃ ॥ ৪৩ ॥ 

এবমুক্তে তু বচনে ব্রহ্মা! দেবানুবাঁচ হু। 

অবধ্যত্বং ময় দত্তং দেবদৈত্রষচ রাগ ॥ ॥ ৪3 ॥ 

৪৩। লো-টী। পুরোহিতঃ বৃহ্পতিঃ | 
সপ িপসী শীশি শী পিশপপা পাপী শিপশলাশ শি পিসি শা পি সস শী 

বরদানে [সিডর টি মহাবীর রাক্ষস রাবণ কর্তৃক দেবরাজ চা কারাবদ্ধ, 

যম যুদ্ধে পরাজিত, বলবান্ কুবের ও বরুণ সংগ্রামে পরাজিত, চন্দ্র, স্্ধ্য 

এবং সমস্ত চরাচর ত্রিভূবন বশীকৃত, যজ্ঞসকল বিধ্বংসিত, ধান্মিক রাজগণ নিহত, 

দেবতাদের উদ্যানসমূহ ভগ্ন এবং স্ত্রীলোকগণ যথেচ্ছরূপে অগ্হৃত হইয়াছেন। 

আপনার! ছুরাত্মা রাবণের বধের উপায় চিন্তা করুন ॥ ৩৭- -৪৩॥ 

[ বৃহস্পতি ] এইরূপ বলিলে ব্রহ্ম। দেবতাদিগকে বলিলেন-_« দেবতা, ত্য 

এবং রাক্ষদ তোমাকে বধ করিতে পারিবে না,” এইরূপ বর আমি তাহাকে 

দিয়াছি ॥ ৪৪ ॥ 

১। ছ প্রচক্রিরে। ২। ছচা। ৩। ছসকাঞ্চ চরাচরম্? । ৪। ছ'রক্ষস$ঃ'। 



ক্ষাণ্ডে ] ৬১৪৯ ৪৯ চশ্বারিংশঃ সর্গ; ৪৬৯৭ 

মানুষেভ্যে। ভয়ং তন্ত বানরেভ্যশ্চ দেবতা; | 

স্থুরাম্থরলমুহেহপি বধস্তম্ত ন বিছ্াতে ॥ ৪৫ ॥ 

তম্মাদেষ হরির্দেবঃ পন্মনাভস্ত্রবিক্রমঃ | 
৭ 

পুজো! দশরথস্াস্ত চতুর্বাহঃ মশাতনঃ ॥ ৪৬ ॥ 

তবস্তে। বন্থধাং গত্ব! বিষ্চোরস্ত মহাত্মনঃ | 

বানরাশাং তনুং কৃত্বা সহায়ত্বং করিষ্যথ ॥ ৪৭ ॥ 

এবমুক্তা ততো! ব্রন্ম। তত্রৈবান্তরধীয়ত। 

দেবা অপি যথান্যায়ং জগ বৈর্ব যত্র বাসবঃ ॥ ৪৮ ॥ 

এতদাখ্যাতবান্ মং নারদে! ভগবানৃাষঃ | 

যথাতত্তবমশেষেণ ততো যাতঃ স্থরালয়ম্ ॥ ৪৯ ॥ 
সপ পা স্পেস পপ পা পপি পা পে পাপা প্প্পিপপস্প্টি পপ *স্প শা শীশ শান ০ শ্প্সিশ স্পা শ সস শশী টি 

৪৮1 জো]-টী। যত্র বাসবো জগাম ততো! ৪গা,ঃ | 
্্পী শীট ৩ সপ শশা চে সিন ীপিপী০শ শশাশীশাশীীশী ও পাস ০ স্পেস 

পপ পাস্পপেপপিসসপাাাপপপিসসপপ 

পাপ প্পপা্সপসিসপ্ণ পাপ শাপলা সপে শশী না শী সপ - 
পপ 

হে দেবগণ, মানুষ এবং বানর হইতেই খ্ি ভয় উৎপন্ন টনি কিন্ত দেবতা 

এবং দৈত্যগণ হইতে তাহার মৃত্যুর সম্ভাবনা নাই ॥ ৪৫ ॥ 

অতএব, এই পপ্পনাভ ত্রিবিক্রম চতুর্বাহু সনাতন বিষুণ দশরথের পুজরূপে 

জন্মগ্রহণ করুন ॥ ৪৬ ॥ 

আপনারা পৃথিবীতে যাইয়! বানরশরীর ধারণ করত এই মহাত্মা! বিষণণর 
সাহায্য করিবেন ॥ ৪৭॥ 

ব্রহ্ম! এইরূপ বলিয়া অন্তহিত হইলেন, দেবতারাও যথারীতি ইন্দ্রের অন্নগমন 

করিলেন ॥৪৮॥ 

ভগবান্ নারদ্খষি আমাকে এই বৃত্তান্ত যথাযথভাবে বলিয়৷ আকাশমার্গে 

গমন করিলেন ॥ ৪৯ ॥ 
পস্স 

২। ছ 'চতুবুাহঠ। 
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সোহয়ং বিষুঃ হ্থরৈঃ সার্ধং মানুষত্বঘুপাগতঃ | 

রামীভিধানে ক্ষন ুক্ান্ হস্তমুপাগতঃ ॥ ৫০ ॥ 

তম্মহৃং রোঁচতে সীতা রামায় প্রতিদীয়তামৃ। 

কুরু ম! বিগ্রহং তেন সন্ধিস্তেনাঘ রোচতাম্ ॥ ৫১॥ 

ত্রিলোক্যং নমতে যস্ত পজ্যৎ দততং বিভুমূ। 

নমন্ব রামং রাজেন্দ্র রক্ষম্বাআ্ানমাত্মন। ॥ ৫২ ॥ 

যৌগ্যশ্চ রাঘব মিত্রং সন্ধিস্তে চোভমে! ভবেহ। 

সকাম। ন চ ৰৈ দেব! ভবিধ্ন্তি নিরুছামাঃ ॥ ৫ ॥ 

ইতার্ষে বাল্সীকীয়ে রামায়ণে আদিকাব্যে যুদ্ধকাণ্ডে কুস্তকণপুরাবৃত্তকথনং নাম 

চত্বারিংশঃ সর্গঃ ॥ ৪০ ॥ 
সপ্ত ৮ আ এ, আত সত ৪ ০ শপ ২ লস্প ০ পা িেস্িপেপ্পা শী শশা শিপ ৭ পাশ পাপ সী এ 

৫০। লো-টী। সুরৈঃ স্বাংশভূতৈর্ভরতাদিভিদেবৈঃ সাদ্ধম্। হে রক্ষেন্্র রক্ষসামিন্তর! 

সন্ধিরারধঃ ৷ যদধা, রক্গারাং স্বগণরক্ষায়াম্ ইন্দ্র শ্রেষ্ঠ। 
৫২। লো-টী। যন্ত যম্, ত্বমপি রামং নমন্ব। 

৫৩।| লো-টী। ততশ্চ রাক্ষসান্ প্রতি নিরুগ্কমাঃ সকাম। ন তবিষ্যস্তি। 

কুস্তকণপুরাবুত্তকথনম্ ॥ ৪০ ॥ 

০০০ 

৯০৪ ও পপ টস পপ" ও 
পপ এ পপ এ টিটি 

হে রাক্ষসরাজ, এই সেই ভগবান্ বিষণ দেবগণের সহিত মনুষ্যরূপে রামনাম 
ধারণ করিয়া আপনাদিগকে বধ করিতে উপস্থিত হইয়াছেন ॥ ৫০ ॥ 

অতএব, রামচন্দ্রকে সী প্রদান করাই আমার ভাল বিবেচন! হয়, তাহার 
সহিত যুদ্ধ না করিয়া অদ্যই সদ্ধ করুন ॥ ৫১ ॥ 

ত্রিভূবন যে পূজনীয় প্রভূ রামচন্দ্রকে নমস্কার করে, হে রাজেন্দ্র, আপনিও 
তাহাকে নমস্কার করিয়! নিজেই নিজকে রক্ষা করুন ॥ ৫২॥ 

রামচন্দ্র উপযুক্ত মিত্র, তাহার সহিত সন্ধিও আপনার উত্তম হইবে) সন্ধি 
করিলে দেবতাদের অভীষ্টসিদ্ধি হইবে না, তাহারা নিরুৎসাহ হইবেন ॥ ৫৩ ॥ 

মহষি বালীকি প্রণীত জাদ্দিকাঁব্য রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডে কুস্ত কর্ণপুরাবৃত্তকথন-নামক 

৪০শ সর্গ সমাপ্ত ॥ 9 ॥ 

১। ছ'রাজেন্দ্র। ২। ছ 'অশ্মান্। ৩। “ম্তে তেন'। ৪ ছ 'পুঙ্াশ্চ। ৪ ছু প্রভূ । 
৬। ছ *-শচবোত্বমো' | 



কাণ্ডে] ৬, ৪১, ৪ ৪৬৯৯ 

0৫৪১১) একচত্বারিংশঃ সর্গঃ 

কুম্তকর্ণবচঃ শ্রুত্ব৷ রাবণো রাঁক্ষলাধিপঃ | 

তুষ্ণীংভূতশ্চিন্তয়িত্বা ততো বচনম্রবীৎ ॥ ১॥ 

কুম্তকর্ণ মহাপ্রাজ্ৰ শৃণুষ বচনং মম। 

কোহসৌ বিষুণরিতি খ্যাতো যন্থ ত্বং তাঁত বিভ্যসে ॥ ২ ॥ 

দেবতে ন নমস্তেতং তথান্যান্ দেবদানবান্। 

মানুষ গতে তশ্মিন্ কিং ৮ ত্বামুপস্থিতমূ ॥ ৩॥ 

নিত্য মমরভীতাস্ত মানুষাঃ হমহাবল | 

খাদয়িত্বা তু তান্ পুর্ববং কথং পশ্চান্নমাম্যহম্ ॥ ৪ ॥ 
পাই শীস্পীশীিশিত এ ৮ স্পা ীপসপীশিসী শী শী পা ৯ পপ ৯ ৩ সস পপ কা 

প্র 

২। লো-টী। বিভ্যষে বিভেষি, ত্তমার্যম্, যন্ত যন্মৎ। 

৩)। লো-টা। “দেব্দানবানি”ত্যাবেশেনোক্তিঃ ন তু ক্দাচিদপি তান্ নমতি সতি ($)। 
পপ ৭ পাশা 

রাক্ষসরাজ রাবণ কুস্তকর্ণের কথ! শুনিয়৷ চুপ করিয়া কিছুক্ষণ চিন্তা 
করিলেন, তার পর বলিলেন-_॥ ১। 

হে মহাপ্রাজ্ঞ কুন্তকর্ণ! আমার কথা শ্রবণ কর। এ বু নামে প্রসিদ্ধ 
ব্যক্তিটি কে? যাহাকে তুমি ভয় করিতেছ ?॥ ২॥ | 

-  দেবভাবে অবস্থিত এই বিষ্ণুর নিকট ও অন্তান্ত: দেব-দানবের নিকট নতি 
স্বীকার কর না, অথচ মনুষ্যরূপী ৪ সম্বন্ধে তোমার ভয় উপস্থিত হইল 

কেন?1॥৩।॥ 

হে মহাবীর! মন্ুষ্যগণ সর্বদাই যুদ্ধভীর ; পুর্বে মনুয্যদিগকে ভোজন 
করিয়া পরিশেষে মন্ুষ্যের নিকট নতি ব্বীকার করিব কি করিয়া ? ॥ ৪॥ 

১। ছ 'বাকামুবাচ হ'। .২। ছ'তংনমন্তেহহং। ৩। ছ'নিতামাহারতৃতান্ত । ৪। ছ “মে মহা-। 

৫৯৩ 
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প্রণম্য মানুষং রামং সীতাং দত্ব। তু তম্ত বৈ। 

হাস্ততৃতস্ত লোকানামনুযাম্তামি পৃষ্ঠতঃ ॥ ৫ ॥ 

রাঁঘবং তং মহাবাহো দীনরূপোঁহ্থ দাসবৎ। 
দ্ধিঞচ পশ্ঠমানোইস্ত কথং শক্ষ্যামি জীবিতুম্ ॥ ৬ ॥ 

হৃত্ব৷ তম্ত পুর ভার্ধ্যাং মানং কৃত্ব। সৃদারুণমৃ। 

প্রণমেদ্রোবণে। রাঁমমেষ তে বুদ্ধিনির্ণয়ঃ ॥ ৭॥ 

যদি রাম স্বয়ং বিষুলক্ষমণোহপি শতক্রতুঃ | 

ুপ্রীবস্ত্যন্বকঃ সাক্ষাৎ স্বয়ং ব্রন্ম! তু জান্ববান্ ॥ ৮ ॥ 
শশী পাস পপ 

৫1 লো-টা। পৃষ্ঠতঃ পশ্চা। 

৬। লো-টী। দীনরূপঃ দাসবত, দাস ইব রাঁঘবং পশ্রমানস্তথান্ত খদ্ধিং চ সম্পত্তিম্। 

৭। লো-টা। মানম্ অহঙ্কারং মুদারুণং মহাস্তং কৃত্া। এষ তে বুদ্ধিনির্য় 

ইতাক্ষেপঃ। যদ্ব, কথং প্রণমেদিতি পূর্বধশ্লে[কস্থ-কথ'মিত্যনেন সন্বন্ধঃ।॥ এষ তে তব স্থানে মম 
বুদ্ধিনিণৃয়ঃ | 

৮। লো-টী। কিছ, রামাদয়ঃ বিষ্াদিরূপাঁ ভবেুর্ধদি, তথাপি রাবণঃ প্রণমেদিতি তে 
বুদ্ধিনির্ণয়ঃ ! | 

মানুষ রামকে প্রণাম করিয়া এবং তাহার নিকট সীতাকে প্রদান করিয়া 

আমি লোকের উপহাসাম্পদ হইয়৷ পশ্চাদ্বর্তী হইয়া পড়িব ( অর্থাং লোকের সম্মুখে 

মুখ দেখাইতে পারিব না)॥ ৫ ॥ 

হে মহাবাহো। ! ভৃত্যের গ্যায় দীনভাবে রামকে অবলোকন করিয়! 

এবং তাহার সমৃদ্ধি অবলোকন করিয়া আমি কিরূপে জীবন ধারণ করিতে 
পারি ?॥ ৬॥ 

যদি রাম স্বয়ং বিষু্, লক্ষণ স্বয়ং ইন্দরঃ সুগ্রীব সাক্ষাৎ 'মহেশ্বর এবং জাম্ববান্ 
সাক্ষাৎ ব্রহ্মাও হয়, তথাপি__রাবণ প্রথমে রামের ভার্ধ্যাকে হরণ করিয়া এবং 

দারুণ অহঙ্কার করিয় অবশেষে তাহাকে প্রণাম করিবে, তোমার বুদ্ধি অনুসারে 
ইহাই সিদ্ধান্ত হইল ! ॥ ৭-৮॥ 

০৯০০ 

১। ছণ্তন্তা। ২। ছ'নমুপান্তন্ত' । ৩। ছু 'পর-খন্ধিং সমালোক)'। 8 ছবৈরং'। 
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অহো। শাস্ত্াণ্যধীতানি যন্ত তে বুদ্ধিরীদৃশী। 

অতীতাশ্রমিপং রাঁমং যে সবর মিচ্ছসি ॥৯॥ 

দেবত্বং যঃ পরিত্যজ্য মানুষীং যোনিমাশ্রিতঃ | 

অন্মান্ হস্তং কিলায়াতঃ স সন্ধেয়ঃ কথং ময়। ॥ ১০ ॥ 

যদি ব৷ রাঘবে! বিষুন্যক্তং তে শ্রাত্রমাগতঃ। 

দেবতানাং হিতার্থং তু প্রবিষট। মানুষীং তনুম্ ॥ ১১ ॥ 

স বানরাঁণাং রাঁজানং স্থগ্রীবং শরণং গতঃ। 

অহোহসত দদৃশং নথ্যং তির্ধ্যগৃযোনিগতৈঃ সহ। 

বীর্ধ্যহীনস্ত কিং বিষুপর্ধঃ শ্রিতো৷ খক্ষবানরান্ ॥ ১২॥ 
উস»... 

৯। লো-টী। অতীতাশ্রমিণম্ অনাশ্রমিণম্। 
পথম সপ সস দস তপাল্লাালিশা শি কিস শিলীশ 

হায় শান্ত্রাধ্যয়ন ! তোমারও এইরূপ বুদ্ধি হইল! অনাশ্রমী রামকে 
তুমি প্রণাম করিতে ইচ্ছা করিতেছ ॥ ৯॥ 

যে নাকি দেবত্ব পরিত্যাগপুর্বক মনুষ্যযোনি আশ্রয় করিয়া 

আমাদিগকে বধ করিতে আসিয়াছে, তাহার সহিত আমি সন্ধি করিব 

কিরূপে ?॥ ১০ ॥ 

যদি বা তুমি পরিষ্কার শুনিতে পাইয়াছ যে, রাম স্বয়ং বিষু, দেবতাদিগের 
হিতার্থে তিনি মনুষ্যদেহে প্রবিষ্ট হইয়াছেন, [ তাহা! হইলেও বলি-_- ] তিনি বানর- 
দিগের রাজ স্ুগ্রীবের শরণাপন্ন হইলেন! অহো! তি্যগ্যোনির সহিত 

মিত্রতা ইহার অনুরূপ বটে! বিষ কি নিব্বীর্ধ্য যে, তিনি বানর ও ভল্ল,কের 
আশ্রয় গ্রহণ করিবেন ? ॥ ১১১২ ॥ 

১। ছ 'ভনস্ভবৈরিণং। ২। ছ শমন্রং'। ৩। ছু পমান্থিতঠ। ৪। ছ"রধোে গতো| ঘুধি 
যানরান্। 



৪৭২  ঝামায়ণে ৬১ ৪১১ ১৩ [ যুদ্ধ- 

অথবা! বীর্ধ্যহীনোহসৌ। যেন পুর্ববং মহাস্থর। 

বামনং রূপম্াস্থায় যাঁচিতস্িপদ:ঃ পদম্ ॥ ১৩ ॥ 

বলিস্ত দীক্ষিত! যজ্ে তেন ত্বং সখ্যমিচ্ছসি। 

যেন দত! মহী সর্ববা সসাগরবনার্ণবা ॥ ১৪ ॥ 

উপচারকৃত| পূর্ব্বং স বদ্ধ! যজ্দরদীক্ষিতঃ | 

উপকারী হ্তন্তেন সোহন্মান্ রক্ষতি বৈরিণঃ ॥ ১৫ ॥ 

যদ! মে নিজিতা দেবা; স্বর্গং টি ত্বয়া সহ। 

তদা কিংনাস্তি বিষুত্বং তম্ত দেবস্ত রাক্ষদ। 

সাম্প্রতং কৃত আরা: স বিফু্স্ত বিভ্যসে ॥ ১৬ ॥ 

শরীররক্ষণার্থায় যে ৰাক্যমীদৃশমৃ। 

নায়ং ররীবয়িতুং কালঃ কালে৷ যোদ্বুং নিশাচর ॥ ১৭ ॥ 

১৩-১৫। লো-টা। অসৌ বীর্ধ্হীনঃ, কুতঃ? যেন ত্রিপদঃ হেতোঃ পদং স্থানম্ নঢ 

তেন সহ সথ্যে কৃতে ভদ্রং ভবিষ্যতীত্যাহ- যেনেতি । উপচারক্কত। হ্বন্বত্বং সংপাদ্য। 
১৬। লো-টী। বিভাসে ইতি পূর্বববৎ। 
১৭। লোঁ-টী। ক্ীবয়িতুং ক্লীববৎ নগুংসকবদাচরিতুম্। 

অথবা, যে পুর্বে বামনরূপ ধারণ করিয়। যজ্ঞদীক্ষিত মহাস্ুর বলির নিকট 
ত্রিপদ স্থান ভিক্ষ1 করিয়াছিল, সে নিববীর্ধ্যই বটে ! তাহার সহিত তুমি বন্ধুত্ব করিতে 
অভিলাষ করিতেছ ! যে প্রথমে ছলনা করিয়া সমগ্র সসাগর-ধরণী-প্রদানকারী 
সেই যজ্জ-দীক্ষিত বলিকে বন্ধন করিয়াছিল, উপকারী ব্যক্তিকেই যে হিংসা করিয়া- 
ছিল, আমর! তাহার শক্র, সে আমাদিগকে রক্ষা করিবে ! ॥ ১৩-১৫॥ 

যখন আমি তোমার সহিত ব্বর্গে গমন করিয়। দেবণণকে পরাজিত করিয়া- 
ছিলাম, তখন কি সেই দেবতাটীর বিষণত্ব ছিল না? সম্প্রতি সেই বিষুটা কোথা 
হইতে আদিল - যাহাকে তুমি ভয় করিতেছ ॥ ১৬॥ 

হে রাক্ষস, তুমি নিজের শরীরটা বাঁচাইবার উদ্দেশ্তেই এই বথা বলিতেছ, 
৮০ 

১। ছ “-পদক্রমঠ। ২। ছ 'সখ্যংত্বমি। ৩। ছ'পূর্ববং কৃতোপচারস্ত্ী। ৪। ছ'হতে যেন! 
৫ | ছু (রা্ষসপুজ্রব। ৬ ছ ্ষেন। ৭। ছত্বং ত্রষে। 
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তি ১ হ 

স্বাম্যং পিতামহাঁৎ প্রাপ্ডং ব্রেলোক্যং বশগং কৃতমৃ। 

রাঁঘৰং প্রণমে কম্মাদ্ হীনবীর্য্যপরাক্রমমূ ॥ ১৮ ॥ 

তদ্ গচ্ছ শয়নীয়ং ত্বং পিৰ ত্বং বিগতভ্বরঃ। 

শয়মানং ন হ্যা ত্বাং রাঘবে লক্ষণন্তথ ॥ ১৯॥ 

অহং রামং বধিষ্যামি ত্ীবঞ সলক্ষমণমূ। 

বানরাংশ্চ হনিষ্যামি ততো দেবান্ মহারণে ॥ ২০ ॥ 

বিষুং চেব বধিষ্ামি যে চ বিষ্নুযায়িনঃ। 

গচ্ছ গচ্ছন্ব তৎ ক্ষেত্রং চিরং জীব স্থখী ভব ॥২১॥ 
পাপা শপে স্পাপাশীত িিপেপ্পিমপীপাসপাপ পপি ৯ পাপা পসপশাপপাশীশিশপীট স্পাশিশাস্পপশী 

১৮। লো-টা। শ্বাম্যং ত্রৈলোক্ন্ত। 
১৯। লো-টী। শয়নীয়ং শয্যাং বিগতজরঃ বিগতসস্ত1পঃ | 

২১। লো-টা। তৎ ক্গেত্রং তৎ শয়নীয়সিদ্ধস্থানং গৃহ মিতার্থঃ| কলত্রং বা, ইত্যাক্ষেপঃ| 

*ন্সেতরং শরীরে কেদারে পিদ্বস্থানকলতরয়ো”রিতি কোষঃ। 
এ পাপা স্পস্ট ০ পা শী স্প্পিল শশিশী শি শপ পাত সী 

ইন্ব! দুর্বর্বলতা-প্রকাশের সময় নহে, যুদ্ধ করিবার সময় ॥ ১৭॥ 

ব্রহ্মার নিকট হইতে প্রতুত্ব প্রাপ্ত হইয়াছি, সমগ্র ত্রেলোক্যকেই বশীভূত 
করিয়াছি। বীধ্য ও পরাক্রমহীন রামের নিকট প্রণত হইব কেন ?॥ ১৮॥ 

তুমি তোমার শয্যায় গমন কর, নিশ্চিন্ত হইয়া [ সুরা ] পান করিতে থাক 
শুইয়া থাকিলে রাম ও লক্ষ্মণ তোমাকে বধ করিবে না ॥ ১৯ ॥ 

আমি মহাসমরে রাম, লক্ষ্মণ ও সুগ্রীব্কে বধ করিব এবং পরে বানরদিগকে 

এবং দেবগণকেও বধ করিব ॥ ২০॥ 

আমি বিষুুকেও বধ করিব এবং যাহার! বিষুবর অনুচর তাহাদিগকেও বধ 
করিব, যাও যাও, ন্বস্থানে গমন কর, সুখে থাক, চিরজীবী হও ॥ ২১ ॥ 

০ এ পাপা শা পা শশী পপ ীাস্পিপাসপসপ | শশী সী স্ীসিস্পাী পপ 

১। ছ 'আমুঃ। ২। ছ -কাঞ্চ বশে কৃতম্ণ। ৩। ছ 'গচ্ছত্বং শয়নীয়ায় হ্বপত্বংং। ৪ ছ 

'পয়ানং নচ। ৫1 ছা] । ৬। ছসমৃত্ীবং। ৭। ছ'হনি”। ৮। ছরক্ষার্থং। 
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ভ্রাতরং চৈবমুভ্দে রাবণঃ কালচোদিতঃ। 

সাবলেপং সগর্জং চ পুনর্বচনমব্রবীৎ ॥ ২২॥ 

জানামি সীতাং ধরণীপ্রসূতাং জানামি রামং মধুসুদনঞণ। 
এতদধি জানে ত্বহমস্ বধ্যস্তেনাহৃতা মে জনকাত্মজৈষা ॥ ২৩ ॥ 

ন কামাচ্চৈব ন ক্রোঁধাদ্ধরাঁমি জনকাত্মজাম্ । 

নিহতে। গন্তমিচ্ছামি তদিষেণঃ পরমং পদম্ ॥ ২৪ ॥ 

ইত্যার্ষে বান্মীকীয়ে রামায়ণে আদিকাব্যে যুদ্ধকাণ্ডে রাববাক্যং নাম 
একচত্বারিংশঃ সর্গঃ ॥ ৪১ ॥ 

২২। লো-টা। সাবলেপং সাহঙ্কারম্। 

২৩-২৪। লো-টী। অহ্মন্ত বধ্য ইত্যেতৎ হি যশ্মাদহং জানে জানামি, তেন এষা 

জনকাতুজা! হতা। কম্মাৎ? তত্রাহ__নিহত ইতি। 

লঙ্কাকাণ্ডে রাবণবাক)ম্॥ ৪১ ॥ 

রাবণ কালপ্রেরিত হইয়া ভ্রাতা কুস্তকর্ণকে সগবের্ব এই কথ৷ বলিয়া পুনরায় 
গর্জন”সহকারে বলিতে লাগিলেন ॥ ২২॥ 

জানি, সীত। পৃথিবী হইতে সমুদ্ভূতা ( অযোনিসম্ভবা ), জানি, রাম স্বয়ং 

মধুস্ছদন, এবং ইহাও জানি যে আমি ইহার বধ্য ; সেই জন্ই এই জানকীকে 
অপহরণ করিয়াছি ॥ ২৩ ॥ 

আমি কামবশে বা ক্রোধবশে সীঙাকে হরণ করি নাই। আমি নিহত 
হইয়া সেই পরম বিষুলোকে গমন করিতে ইচ্ছা করি ॥ ২৪॥ 

মহধি বান্ীকি-প্রণত আদিকাব্য রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডে রাবণবাক্য-নামক 

৪১শ সর্গ সমাগত ॥ ৪১॥ 

১1 ক 'ত্বেবণ। ২। ছণসগর্বঞ'। ৩। ছ'ধরণি-। ৪ ছ “-দনোত্য়ন। ৫. ইসি 

জানে বরমন্ত বধ]1+। ৬) ছ-পুস্তকে জঙ্ঞ সর্গসমা্ডিন”দৃষ্ভতে। 
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€৪২১ দ্বিচত্বারিংশঃ সঃ 

রাঁবাস্ত বচঃ শ্রুত্বা তুদ্বস্ত পরিদেবিতম্ । 

কুম্তকর্ণঃ শনৈর্ববাকাং বভাঁষে পরিসান্তৃয়ন্ ॥ ১॥ 

অলং রাক্ষদশার্দুল সন্তাপমুপগম্য চ। 

রোষায়াসৌ পরিত্যজ্য সুস্থ! ভবিতুমর্থনি ॥ ২ ॥ 

নৈবমহসি বন্তু ত্বং ময়ি তিষ্ঠতি পাথিব। 

তমহং নাঁশয়িষ্যামি বকৃতে পরিতপ্যসে ॥ ৩ ॥ 

অবশ্যং তু হিতং বাচ্যং রবববস্থান্ তে ময়।। 

বনভাবাদভিহ্িতং আতৃমেহাচচি পাঁধিব ॥ ও॥ 
সপ কা সপন তিল পপি পিপ্পাপশসপ সস শ পিপি শসা শি সপ ৭ পশম পি ++ ৪ 

১। লো-টা। পরিদেবিত সক্রোধম্। 
২। লো-টী। উপাগম্য প্রাপ্য, স্থিতন্তেতি শেষঃ। অলং নিরর্থকম্। ঘউপগম্য তে 

ইতি পাঠে তে তব, রোধশ্চ আয়াশ্চ তৌ, এবং স্বয়ং যুদ্ধং গন্ধমিতি বচনম্। 
| লো-টী। সর্ব অবস্থাস্থ যথা ভবতি তথ! সর্ধাবস্থং হিতং কিঞ্চ অবহিং 

সাবধানং যথা ভবতি তথা । 
পপ পপ এ স..ঢ ৯ ০ ০ পপ ৮ পপ স্পাস্পীশাশীটা ০ পেশী পাপে শা পা ০ ৮ পাশা শা স্পসস্  প ৭ সপ 

যা শপ 

... জ্কুদ্ধ রাবণের সেই খেদগর্ভ উক্তি শ্রবণ করিয়! কম্তকর্ণ তাহাকে সাস্থনা দান 
করত ধীরে ধীরে বলিলেন-_॥ ১ ॥ 

হে রাক্ষসরাজ, সন্তপ্ত হইবেন না, ক্রোধ ও খেদ পরিত্যাগ করিয়া আশ্বস্ত 
হউন ॥২ ॥ 

রাজন; আমি থাকিতে আপনি এইরূপ বলিতে পারেন না, যাহার জন্য 
আপনি সন্তপ্ত হইতেছেন তাহাকে আমিই নিহত করিব ॥ ৩। 

সমস্ত অবস্থাতেই আপনাকে হিতবাক্য বলা! আমার অবশ্যই উচিত, মেইজগ্চ 
বন্ধুভাবে ও ভ্রাতৃন্সেহবশে বলিয়াছিলাম ॥ ৪ ॥ 

তম 

১। ছ 'পুনর্বা”। ২। ছ'সাশ্রপুর্নভাষত'। ৩। ছ 'রাক্ষসরাজেন্্র' | ৪। ছ 'জীবতি'। ৫। 
ছ'চ। ৬ ছস্থংময়া তব। 



৪৭০৬ রামায়ণে ৬ ৪২৫ [ যুদ্ধ" 

সনৃশং যত্ত কাঁলেহন্রিন্ কর্ড, ন্নিগ্ধেন বন্ধুন! | 

শব্রেশাং কদনং পশ্য ক্রিয়মাণং রা যুধি ॥ ৫॥ 

অগ্য পশ্য মহাঁবাহে। ময়। সমরমুদ্ধনি। 

হতে রামে সহ্ ভ্রাত্র! দ্রবস্তীং হরিবাহিনীম্ ॥ ৬॥ 

অগ্য রামস্ত দৃষ্ট। ত্বং ময়ানীতং রণাচ্ছিরঃ | ূ 

স্থখী ভব মহাবাহে৷ সীত। ভবতু ছংখিতা ॥ ৭ ॥ 

অগ্য রামস্ত নিধনং পশ্যান্ত মহৎ প্রিয়ম্। 

লঙ্কীয়াং রাক্ষপাঃ সর্বেব যে যে নিহতবান্ধবাঁঃ ॥ ৮ ॥ 
পপ 

৫€। লো-টী। যন্ত, কর্ম কালেন সদৃশং যোগ্যং কর্তভ,মুচিতমিতি শেষঃ। যদ্ধা॥ ষৎ 

কর্ম সদৃশং যোগাং তদেব কর্ত,ং বাচ্যমিতান্বয়ঃ | কদনং হিংসাম্। 

৭। লো-টী। ভব ভবিষ্যসি, ভবতু ভবিষ্যাতি। 

[ লো-টা। ] মারুতীশ্রমং ₹হুমদাশ্রমং, নিবৃতি। স্ুখিনী। 

বর্তমান সময়ে স্সেহপরায়ণ বন্ধুর যাহা করা উচিত, আমি যুদ্ধে সেই 

শক্রসংহার করিতেছি দেখুন ॥ ৫ ॥ 

হে মহাবাহো, দেখুন, আজ আমি সম্মুখসমরে -রাম-লক্্ণকে রা 

করিলে বানরসৈন্ত পলায়ন করিবে ॥ ৬॥ | 

আজ আমি যুদ্ধক্ষেত্র হইতে রামের মস্তক আনয়ন করি, দেখিয়া আপনি 
নখ হউন, সীতা! ছুঃখিত হউক ॥ ৭॥ 

লঙ্কায় ধাহাদের বান্ধবগণ নিহত হইয়াছে, সেই রাক্ষসগণ সকলেই আজ 

তাহাদের অতীব গ্রীতিকর রামের নিধন অবলোকন করুন ॥ ৮ ॥ 

১। ছণ্য়ান্ত তৎ। ২। ছ অতঃ পরম 'অস্ত তন্ত মহাবাহে। মারুতের্দ।রুতাশ্রমধ্। ক্রোধং নিনর্তয়িস্তামি 

লধ। যেন প্রধরধিত। ॥ মুখী ভব মহারাজ লঙ্কা! ভবতু নিবুতা। ভবিস্ততি ন তে শোক? শক্রপক্ষে ময়। হতে ॥7 

ইত্যধিকম্ । 



পপ স্পা পা ৯ ৮ শাসিত ৮ ক শী ০ শপ সপ  ৩স্পাশীশ ৮ 

কাণ্ডে ] ৬, ৪২, ১২ ছিচত্বারিংশঃ সর্গ; ৪৭০৭ 

অগ্য "শাকপরাতানাং স্বধনুনুশোচিনাম | 

শত্রোুধি প্রথাশেন করৌম্যশ্র-প্রমার্জনমূ ॥ ৯। 

অগ্ পর্ববতকূটাভং সৃষ্যপুত্রং প্লবঙ্গমমূ। 

বিকীর্ণং পশ্য সমরে স্তুগ্রীবং মনিরের ॥ ১০ ॥ 

অহমেকোহ্দ্য যাশ্ামি যুদ্ধং যুদ্ধবিশারদঃ। 

অসাধারণামচ্ছামি তৰ দাঁতুমহং জয়ম্। 

নাপরঃ প্রেষণীয়স্তে বুদ্ধায়াতুল(বক্রম ॥ ১১ ॥ 

কথং ত্বং রাক্ষসৈরেভির্ময়া চ পরিরক্ষিতঃ। 
৩ ৪ 

জিঘাংহুভির্দাশরথিং ব্যথসে রাক্ষপাধিপ ॥ ১২ ॥ 

১০। লো-টী। কুটং সমূহঃ, প্রকীর্ণং পতিত, ধবশীর্ণমিতি বা পাঠঃ। বুদ্ধায় বুদ্ধং 
কর্তম | 

১২। লো-টা। িথঘাংসুভিরম্মদাদিভী রঙক্ষিতঃ কথং বাথসে? 'জিঘাংহুহিদ?শ- 

রথিং ব্যথসে রাক্ষসাধিপে'তি পাঠে দাশরথিং ।জঘংম্ভিঃ কথং বাথসে। 

অগ্ভ আমি যু.ছ্ধ শত্রু সংহার করিয়া স্বজনগণের জন্ত বিলাপকারী শোকগ্রস্ত 
রাক্ষলদিগের অশ্রু মাজ্জন। করিব ॥ ৯ ॥ 

বানরদিগের অধিপতি পব্বতশৃঙ্গতুল্য সৃর্ধ্যপুজ বানর স্ুগ্রীবকে অগ্ভ 

নিপাতিত অবলোকন করুন ॥ ১০ ॥ 

যুদ্ধবিশারদ আমি একাই অদ্ভ যুদ্ধে গমন করিব, জাঁমি আপনাকে অসাধারণ 
জয়ের অধিকারী করিতে ইচ্ছা করি। হে অতুলবিব্রমশালিন্! ফুদ্ধার্থে আপনি 

অপর কাহাকেও প্রেরণ কবিবেন নাঁ॥ ১১ ॥ 

হে রাক্ষসরাজ, রামকে হত্যা করিতে অভিলাষী এই রাক্ষসবৃন্দের দ্বারা এবং 

আমাদ্ার! রক্ষিত হইয়াও আপনি ব্যথিত হইতেছেন কেন? ॥ ১২॥ 
সপ পিসপপিসসিল শিপ পিপি শিপ পপ সপ সস স্পেস সপ আশা বাপি প্জপা পিপল পপি সপপসপ্প ০ পেসপসপিপীশিল পিপি প্পীম্্প্প ০ ব্পপপএপহ 

১। ছ বধ | ২। ছ 'বানরাধিপম্ণ | ৩। ছ “-রথেবথসে'। ৪ ছ 'রাক্ষসেশ্বর'। 

৫৯১ 
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ময়ি পুর্বং নিপতিতে যদি ত্বাং হস্তি রাঘবঃ | 

নাহমাত্মনি সন্তভাপং গচ্ছেয়ং রাক্ষলাধিপ ॥ ১৩ ॥ 

কামং নাম্যমিদানীং ত্বমাদিশন্য পরন্তপ। 

অহং তু শাতয়িয্যামি শক্রং তব রিপুঞ্তীয়॥ ১৪ ॥ 

যদি শক্রো যদি যমে। যদি পাৰকমারুতে৷। 

তানহং যোধয়িষ্যাম কুবেরবরুণাবপি ॥ ১৫ ॥ 

দিমিমানিরমরিত 5 মে। 
সং 

ন্দতত্তী কষ ম্ত বিভীয়াদ্দেবরাড়পি ॥ ১৬। 

১৩। লো-টী। আত্মনি মনসি। 

১৪। লো-টী। “কামং নান্ধমিদানীং তম আদিশম্ব পরন্তপে”তি পাঠঃ 'কামং ভিষ্ঠ 

মহারাজ প্রবিশ্ঠাস্তঃপুরে সুথ”তি কচিৎ পাঠঃ। শাতয়িষ্াামি নাশফিষ্যামি | “তৎ সাদয়িষ্যামী”তি 

বা পাঠঃ । 

১৬। লোটী। শিঠং শাণিতম্। 

হে রাক্ষপরাজ, আমি প্রথমে নিহত হইলে তারপর যদি রাম 
আপনাকে হত্যা করে তাহা হইলে আমাকে আত্মসন্তাপ ভোগ করিতে 
হইবে না ॥ ১৩॥ 

আপনি সম্প্রতি অন্ত কাহাকেও আদেশ করিবেন না, আমিই আপনার 
শক্রকে নিহত করিব ॥ ১৪ ॥ 

ইন্ত্র, যম, অগ্নি, বায়ু, কুবের বা বরুণ হইলেও তাহাদের সহিত আমি যুদ্ধ 
করিব ॥ ১৫৪ 

শাণিত শুল ধারণপুর্বক গর্জনকারী তীক্ষুদণস্রাযুক্ত পর্ধবতপ্রমাণ আমাকে 
দেবরাজও ভয় করিবেন ॥ ১৬॥ 

১। ছ যদ । ২। ছ 'ময়ি'। ৩। ছ 'হমুৎসাদ”। ৪ ছ খ্কং পুনস্তৌ নরাধিপৌ'। 
€। ছ 'নদত-'। ৬। ছবভিযুর্দেবত| অপি'। 



কাণ্ডে | ৬, ৪২, ২১ দ্িচত্বারিংশঃ সগঃ ৪৭০৯ 

অথবা ত্যক্তশন্স্য সুদ্রতস্তরসা রিপুন্। 

পবনস্তেব বেগেন ভগ্জতস্তরপ। দ্রুমান্ ॥ ১৭ ॥ 

ন মে প্রতিমুখে স্থাতুং কশ্চিচ্ছক্তে। জিজীবিধুঃ। 

নৈব শক্ত্যা ন গদয়া নাসিন। নেষুভিঃ শিতৈঃ ॥ ১৮ ॥ 

বারয়েন্মাং হি সংরব্ধং সাক্ষাদপি পুরন্দরঃ | 

হস্তাভ্যামেব সংরবে। বধেয়মপি বজ্ভিণম ॥ ১৯। 

যদি মে মষ্টিবেগঞ্চ রাঘবে৷ বিসহিষ্যতি। 

ততঃ পাস্তন্তি বাণৌঘ! রুধিরং রাঘবস্ত মে ॥ ২০ ॥ 

চিন্তয়! দহাসে রাঁজন্ কিমর্থং ময়ি তিষ্ঠতি। 

সোহহ্ শক্রবিনাশায় তব নিরাতুমুগ্ততঃ ॥২১ ॥ 
সা স আপা: শন শশী ৮ ও শা শিট 

১৭-১৮। লো- -টী। অথবা ষদি বেতি মততয়। আবেশেন বা উরক্তঃ। তরসা বলেন 

বিশিষ্ট'ন্ বহুশো৷ রিপুন্ তরসা বলেন হতো মে মম এ্রতিমুখে স্মুথে কশ্চিদপি স্থাতুং ন শক্তঃ 

ইতি সার্ধেনান্বয়ঃ। “অথবাহভ,স্তশস্মস্ত মুদ্ুত' ইতি ঝা পাঠঃ । 
১৯। লো-টী। সংরন্ধং কুপিতম্। 
২১। লো-টী। চিন্তুয়া কত্র্য1 কিমর্থং দহসে? 'বধ'সে” ইতি বা পাঠঃ। “যোহহ,মিতি 

পাঠ এসোহঙমিতি, বা, » নিধাতুং, গথম্। 

অথবা, আমি শস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া বেগে গে বৃক্ষভঙ্গকারী বায়ুর তয় বেগে 

শত্রদিগকে মর্দিত করিতে থাকিলেঃ যাহার জীবনের সাধ আছে এরূপ কোন 

ব্যক্তিই আমার সম্মুখ অবস্থান করিতে পারিবে না। আমি ক্রুদ্ধ হইলে শক্তি, 

গদা, খড়গ ব1 শাণ্বিত শরদ্বর সাক্ষাৎ ইন্দ্রও আমাকে বারণ করিতে পারিবেন না, 
আমি ক্রুদ্ধ হইলে ছুই বাহুদ্বারাই ইন্দ্রকেও বধ করিতে পার ॥ ১৭-১৯ ॥ 

রাম যদি আমার মুষ্টিবেগ সহও করে, তারপর আমার শরজ।ল তাহার রুধির 
পান করিবে ॥২০॥ 

সেই আমিই আপনার শক্র-বিনাশার্থে উদষ্ভত হইয়াছি। আমি থাকিতে 

০৯. শাশাা ৭ ৯ ৭» পপ | পদ 

১। ছ 'বহুশত্তত্র, | ২। ছ 'নিশিতৈঃ শরৈঃ” | ৩। ছ 'শতক্রতুঠ। ৪। ছ'বাসবম্ঠ। «| ছ'গংস' 



৪৭১০ রামায়ণে ৬, ৪২, ২২ [ যুদ্ধ- 

অগ্ রাঁমং সসৌমিত্রিং সন্তুপ্রীৰং সমারুতিম্ । 

সর্ববানেকপদে হন্মি গ্রতিজানে তবাগ্রত: ॥ ২২ ॥ 

রমস্য কামং পিৰ চা বারুণীং কুরু্ব কৃত্যানি বিনীয়তাং ভ্বরঃ। 

তৰাগ্য রামে গরমিতে যষক্ষয়ং চিরাঁয় সীতা বশগ! ভবিষাতি ॥ ২৩ ॥ 

ইত্যার্ষে ঝালীকীয়ে রামায়ণে আদিকাব্যে যুদ্ধকাণ্ডে কুস্তকর্ণগঞ্জনং নাম 

দ্বিত্বারিংশঃ সর্গঃ ॥ ৪২ ॥ 

২২। লো-টী। একপদে একপদেন একচালনেনেত্যর্থঃ | যদ্বা, একপদে একন্সিয়েব 

স্থানে, “সর্বলোকান্ হুনিষ্যামী”তি বা পাঠঃ । 

[ লো-টা। ] হে স্ুখার্থ স্থখং সমাহ্ত,ং সম্পাদগ্িতুম্ অগ্ধ ইদানীমের ষতে গচ্ছা- 
মীত্ার্থঃ॥ “অহং যতানী”তি কৃচিৎ পাঠঃ। 

২৩। লো-টা। হে প্রিয় ভ্রাতঃ, যদ! প্রিয়া চাসৌ কামরূপিণী চেতি তাং প্রাপ্য, 

'পিব চাগ্য বারুণী'মিতি বা পাঠঃ | পপরিবাধ) বারুণী'মিতি পাঠে পরিবাধ্য সেবিত্ব! জরঃ সন্তাপো 

বিনীয়তাং দুরীক্রিয়হাম্। 

লক্কাকাণ্ডে কুস্তকর্ণবাক]ম্ ॥ ৪২ ॥ 
(উট 

আপনি চিন্তায় দগ্ধ হইতেছেন কেন ? ॥ ২১॥ 

আপনার সমক্ষে প্রতিজ্ঞা করিতেছি-_আজ আমি রাম, লক্ষণ, স্ুগ্রীব ও 

হনুমানকে একসঙ্গেই নিহত করিব ॥ ২২ ॥ 

আপনি যথেচ্ছ বিহার করুন, মগ্যপান করিতে থাকুন। সস্তাপ দূর করিয়া 

যথেচ্ছ কাঁধ্য করিতে থাকুন। আজ রামকে যমালয়ে প্রেরণ করিলে সীতা চিরতরে 

আপনার বশীভূত হইবে ॥ ২৩॥ 

মহধি বালীকি প্রণীত আদিকাবা রামাঁয়ণের যুদ্ধকাণ্ডে কুস্তকর্ণগর্জন-নামক 

৪২শ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৪২ ॥ 

টি পা 
পেশী এ ৩ পাপা শি 7 শশা রি ছু 

১। ছ-পুন্তকে অত্ঃ পরং 'বধেন তে দাঁশরখেঃ হুখার্হ হৃখং সমাহর্তৃমহং যতেইস্ত। নিহত্য রামং 

সহ লগ্্ণেন খাদামি দর্ববাদ হরিযোধমুখ্যান্॥' ইত্যধিকম। ২। ছচাগ্রয-। ৩। ছ 'কার্্যাণি'। 



কাণ্ডে | ৬, ৪৩) ৪ ৪৭১১ 

৫৪৩১ ত্রিচত্বারিংশঃ সর্গঃ 

এবং বিকথমানন্ত ধন্বিনো বলশালিনঃ। 

কুম্তকর্ণন্ত বচনং শ্রত্বোবাঁচ মহৌদরঃ ॥ ১॥ 

কুম্তকর্ণ কুলে জাঁতো। যথ৷ পরারুতদর্শনঃ | 

অবলিঞ্ডে। ন জানীষে কৃত্যং সর্বত্র বেদিতুম্ ॥ ২ ॥ 

অয়ং রাজ! ন জানীতে কুন্তকর্ণ নয়ানয়ৌ। 

ত্বং তু কৈশোরয়া বুদ্ধ্যা কেবলং বক্তুমিচ্ছসি ॥ ৩॥ 

স্থানং বৃদ্দিঞ্চ হাঁনিঞ্চ দেশকাঁলবিভীগবিৎ । 

আত্মনশ্চ পরেষাং চ ুধ্যতে রর ॥ ৪ ॥ 
৯৮ পপ পি সস সাপ শশী শা শীট স্পা শা পপি শাক শশা শি পপ পপি 

১। লো-টা। বিকখমানস্ত।আানং মন্ত্রজ্ঞত্বেন ঈ।ঘমানভ বলং শা্তরেষ্ঠং যস্ত তশ্ত 
বলশালিনঃ। “শালী শ্রেয়ানদৃষ্টস্চেতি রত্বমাল|। 

২। লো-টী। রাজ্ঞে! নীত্যনভিজ্ঞত্বং যৎ পূর্বমুন্তং তদাক্ষিপতি চত্ুতিঃ প্ৈঃ__কুস্ত- 
কর্ণেতাদিভিঃ। যথা যথাবৎ যোঁগো কুলে গ্রাক্কৃতন্তেধকুলজন্তের দর্শনং জ্ঞানং যন্ত সঃ । সর্বত্র 
সর্ধবেষু যত কৃত্যং কর্ম সকামং কর্মেতার্থঃ। 

৩। লো-টা। ঠকশোরয়া তরুণাবন্থোচিতয়া।। “কিশোরন্তরুণ।বস্থে তৈলপর্ণাং 
হয়ার্ভকে” ইতি কোষঃ। 

৪ | লো-টী। হে রাক্ষসর্ষভ, তয়ৈব বুধাতে নতু রাজ্ঞেতা!ক্ষেপঃ | দ্বিতীয়ান্তপাঠে 
তবানের বুদ্ধাতে স্থানম্ নম্ আয়ম্থানম্, 'দেশং কালং বলাবলশমতি চিৎ পাঠঃ | 

এইরূপ শ্লীঘাপরায়ণ বলশালী ধনুদ্ধর কুন্তকর্ণের কথা শুনিয়া 'মহোদর' 
বলিলেন--॥ ১ ॥ 

হে কুস্তকর্ণ, তুমি সদ্ংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছ, কিন্তু তোমার দৃষ্টি নীচবংশীয় 
ব্যক্তির হ্ায়। তুমি, গর্বিত; তুমি সর্ব্ববিষয়ে কর্তব্যাকর্তব্য নিষ্ধারণ করিতে 
জান না। ২॥ 

হে কুম্তকর্ণ, এই রাজা কোন্ কার্ধ্য নীতিসম্মত ও কোন, কার্য নীতিবিরুদ্ধ, 
তাহা জানেন না, তুমিও তরুণ বুদ্ধিতেই [ এইরূপ ] বলিতে ইচ্ছা করিতেছ ॥ ৩॥ 

হে রাক্ষসশ্রেষ্ঠ ! দেশকাল-বিভাগে অভিজ্ঞ ব্যক্তি নিজের ও শত্রুর বৃদ্ধি 
ক্ষয় ও অবস্থার পর্যালোচনা করেন ॥ ৪ ॥ 

১। ছু "-তবজ্জনঃ ২। ছ'মহি'। ৩। ছণমর্লসি। ৪ ছ'রাক্ষসেখর'। 



৪৭১২ রামায়ণে ৬ ৪৩, ৫. যুদ্ধ- 

যৎ তু শক্যং বলবতা বং প্রাকৃতবুদ্ধিন । 

অনুপাসিতরদ্ধে তদেতদ্ নারির ত্বয়া ॥ ৫ ॥ 

যু ন্ার্থকামানাং ব্রবীষি পুথগাশ্যান্। 

নর পশ্য স্বয়! বুদ্ধ ন হি লক্ষণমস্তি তে ॥ ৬ ॥ 

কাম এব হি সর্বেষাং কা্যাণাং তু প্রয়োজনমৃ। 

শ্রেয়ঃ পাগীয়সাং চাত্র সম্ভবেচ্চৈব কর্ম্মণাম্ ॥ ৭ ॥ 

৫। লো-টা। বক্ত,ং শক্যং যোগাং তদ্ গদদিতা, “দর্শিত'মিতি বা পাঠঃ 
৬। লো-টী। ইদানীং ত্বং কেবলং কামপরায়ণ ইতি পূর্ববং বছুক্তং তন্ত সর্বসাধারণত্বাৎ 

নায়ং দোষভাক্ ইত্যাহ-_বত্তিতি ত্রিভিঃ পগ্ঘৈঃ | পৃথক আশ্রযো৷ যেষাং তান্। কাম্যত ইতি কামঃ 

সুখম্। অত্র অনয়োধ মীর্থয়োঃ, তে তবাপি ম্বতঃ পুরুষাথত্বেন লক্ষণং জ্ঞানং নাস্তি, তয়োরপি 

তথ্বাদ্দেশেন (1) করণাৎ। 

৭। লো-টা। এতদেবাহ--কাম ইতি | হি যন্মাৎ কাম এব ম্থুখমেব কাধ্যাাং 

কন্মণাং প্রয়োজনমুদেশ্তং ন কেবলং বিহিতকন্মণাম অপি তু আঁবহিতানামপীত্যাহ-শ্রেন্ন ইতি। 

অন্র সংসারে পাপীয়সামপি কন্মণাং কাম এব শ্রেয়ঃ প্রয়োজনং সংভবেৎ সংভবতি | 'ফলং ভবতি 

কন্মণ”মিতি বা পাঠঃ । 

যে অভিজ্ঞ ব্যক্তির শিষ্যত্ব গ্রহণ করে নাই এবং যাহার বুদ্ধি নিতান্ত 

সাধারণের মত, তাদৃশ বলবান, ব্যক্তি যাহা বলিতে পারে, তাহাই তুমি 

বলয়াছ ॥ ৫॥ 

তুমি যে ধর্ম, অর্থ ও কামের পৃথক পৃথক্ আশ্রয়ের কথা বলিতেছ, তোমার 

স্বীয় বুদ্ধিদ্বারা বিবেচন। করিয়া দেখ, এ বিষয়ে কোন প্রমাণ নাই ॥ ৬। 

কাম অর্থাৎ সুখই সমস্ত কাধ্যের উদ্দেন্ঠ । জগতে পাপ কার্য্যেরও শুভ 

ফল সম্ভব ॥ ৭॥ 
সপে  পাশাস্পিশপাপপশা তা সপ পাশ তি িিীশপীশি পস্স। পাপী শিপ ৮ শপ শাক সী শপ সপ শা শীশশি 2িত ৮০৯ সপ শশা --শ্পীশাশ্ীশ শ  77))শীশী ৮ পাশাপপ্পপস্পাশীশি শীত 0৩ পপাশ্পীসশিশ ৭. শশী ২ 

১। ছ'যচ্চ'। ২। ছ"-মাংস্ংং। ৩। চরিজাভিত ৪। 'অনু-। ৫1 ছু তু । ৬। 

ছ “য়সান্নাত্র ফলং ভবতি' । 
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নিঃশ্রেয়সফলাবেৰ ধন্মীর্থাবিতরাৰপি । 

অধশ্মীনর্ঘয়োঃ প্রাপ্তিঃ ফলং বৈ পত্যবায়িকমূ ॥ ৮ ॥ 

এহলৌকিকপাবিক্র্যং কম্ম পুক্তিনিষেব্যতে | 

অকম্মণা ন কল্যাণং লভতে কামমাশ্রিতঃ ॥ ৯ ॥ 

ত প্রকৃষ্টতমং রাজ্ছো হৃদি কারধ্যতমং মহৎ । 

শত্রোর্ুধি বিনীশেন কিমিবাত্রাীপনীয়তে ॥ ১০ ॥ 

৮। পো. -টা। ন্ার্থযোঃ করণং কামমুদ্দেশ্তেবেতি পুনদ্র টিতি_ নিঃশরেয়সেতি। 

নিনিশ্চিতং শ্রেম্ঃ কাম এব ফলং যয়োস্তাবিতি সর্বজ্ঞঃ । নিশ্রেরসং শুভং কাম এব ফলং 

যয়োরিতি বা, 'নিঃশ্রেরসং শুভে মোক্ষে মনীয়স্তপি পিঙ্গলে” ইতি ভূরিণ। অতএব কামদিদ্ধার্থং বদ- 

ধর্মং করোতি রাজা তদ্ বিরুদ্ধং নেত্য।শয়ঃ | পাপীয়সাং কর্মণাং সুখনাধনত্েহপি বিশেষম'হ-_ 

অধন্মেণেতি । অনয়োরর্৫থকাময়োঃ প্রাপ্তি: প্রাপ্তিবূপং ফলং তৎ'প্রত্যবায়িকং প্রত্যবায়ঃ পাপং 

তজ্জনকম্। আর্ষো বৃদ্ধযভাবঃ| “ফলং বৈ প্রেত্য পাপিকমিতি পাঠে প্রেতা স্থিতন্ত পাঁপিকং 
হুঃখদ মিত্যর্থঃ | 

৯। লো-টী। যগ্ভপি পাপীয়সঃ কর্ণঃ সুখহেতুত্মস্তি, তথাপি তৎ কর্তবাং ন 

ভবতীত্যাহ--এঁহেতি | পবিভ্রমেব পাবিত্র্যম্ ধহলৌকিকং পবিভ্রং সর্ধলোকানিন্ধ্যং কর্ম যুক্ং 
শকাং নিষেবাতে, পপুংভিনিষেধাতে” ইতি বা পাঠঃ । যতোহকর্ণ! নিন্দোন কর্মণ। কামমাশ্রিতঃ 
কামুক '্রহলৌকিকচারিত্র্য'মিতি পাঠে ইহলোকন্ত ইদম্ এহলৌকিকং চারিত্রাং চরিত্রং স্বভাব 
ইহলোকম্বভাবপিদ্ধং যৎ বর্ম, তদপি যুক্তং ধর্মবিরুদ্ধং নিষেবাতে । কুতঃ? অকর্মীণে ত। 
'ধহলৌফিকপার্রাণমিতি পাঠে "ম্বকম্ণা চ কলা!ণ'মিতি চ পাঠে পারত্র্যং পরলোকোচিতম্। 

১০। লো-টী। যছ্যপি রাজ্ঞঃ প্রমাদাদিন৷ বিকর্ম ঘটতং তথাপীদং নানুচিতমিত্যাহ-_- 
তৎ প্রকৃষ্টেতি। শত্রোবিনাশেন কাধ্যতমং স্থখরূপং রাজ্ঞো হৃদি বর্ততে তদেব মহত গ্রকৃষ্টতমম্ 
অহীবহদ্রং ন ত্বধন্মহেতৃতয়া নিন্দ্যং “কি মিবাত্রাপনীয়তে”, ইবেতি বাক্যালঙ্কারে। অত্র কোইপনয়ঃ 

ক্রিঃতে ? যদ্ধা, রোব রাজে। হৃদি যত গ্রকষ্ঠতমং স্থখং বর্ততে তদেবাম্ম(ভিঃ কাধ্যতমং 

কারধ্যমবস্তমিতার্থঃ। 

হয় প্রত্যবায়ের ফলে ॥ ৮ ও 

ইহলোকে যাহার পবিত্রতা আছে, তাদুশ কন্মই লোকে করে। কামাশ্রিত 
ব্যক্তি কন্ম ব্যতিরেকে কল্যাণ লাভ করিতে পারে না ॥ ৯॥ 

শত্রবিনাশদ্বারা রাজার মনোগত প্রকুষ্টতম অভিলাষ সাধন করা উত্তম 
কর্তব্য, তাহাতে অন্যায় কি 10১০ ॥ 

স্পা পাপ পাপ স্পা শাসন পেপে পপ লা ও জা পপি সী সপ পপ পপ ” জপ 

১। ছ 'অধর্শেণনয়োঃ। ২। ছ'বা।৩। ছ “মান্থিতঠ। ৪। ক উৎপ্রকৃ্ট। ৫। ছ 'ভুবি'। 
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একস্তৈবাঁভিঘাঁনে তু হেতুর্ষঃ প্রকৃতস্তয়া |. 

অন্রাপ্যন্ুপপন্নং তে বক্ষ্যামি যদপাঁধু চ ॥ ১১ ॥ 

যেন পুর্ববং জনস্থানে রাক্ষদা বহৰে৷ হ্তাঃ | 

বলিনং রাঘবং তং তু কথমেকে। হনিষ্যসি ॥ ১২ ॥ 
৪ 

যে পুর! নিঞিতাস্তেন জনম্থানে মহৌজসঃ | 

রাঁক্ষপাংস্তান্ পুরে সর্ববান্ ভীতানগ্যাপি পশ্যাসি ॥ ১৩ ॥ 

যেহপি চান্যে মহাম্মানে। রাক্ষলাঃ শুরনন্ম তাঃ। 

রামং পশ্যান্তি ভীভান্তে স্বপ্নেইপি নরসভময্ ॥ ১৪ ॥ 

তং দিংহমিব সংক্রদ্ধং রামং দশরথাত্মজম্। 

সর্পং প্তমিবাবুদ্ধে প্রবোধয়িতুমিচ্ছসি ॥ ১৫ ॥ 
০০ 

১১। লোটা। সীতাবশোপনযুনে বশ প্রাপণে, যন্তবয়া ত্বমেব ওকৃতঃ সাংপ্রতো হেতুঃ, 
অভেদে তৃতীয়া, অত্রাপি কিমপনীয়ত ইতন্বয়ঃ ॥ যদ্বা, যে! হেতু রামপরাজয়ঃ স ত্বয় প্রকৃতঃ 
প্রকর্ষেণ কৃহঃ দোলুঠনম্। প্রথমোক্তমুন্তরং দত্বা রাবণক্রোধানন্তরম্ “অহমেকোহদ্ক যাস্তামি 

যুদ্ধং যুদ্ধবিশারদে*তি যছুক্তং তদপাাঙ্ষিপতি__মত্রাপীতি। অত্রাপি এককগমনেইপি অসাধুনা- 
মহঙ্কারিণামিব তে তন যৎব্যাহৃতং তদপি অন্ভুপপন্মম্ অযোগ্যং বক্ষামি বদামি। 

১৫। লো-টী। হে অবুদ্ধে, পধ্ষয়িতুং গ্রহীতুম্। 
০৩। এ ০ পপ ০ পপ শপ ৫ ০৮ স্পস্ট শা শশা সপ ৮ শী পীশেসসী পা পপ রস 

মর এরর পপ ৮ পল পপ ক পপ সপ 
এ 

একাকী যুদ্ধযাত্রার বিষয়ে তুমি যে কারণ প্রদর্শন করিয়াছ__সে বিষয়েও 
যাহ! অসঙ্গত ও অসাধু; তাহা বলিব ॥ ১১॥ 

ঘিনি পূর্বে জনস্থানে বহু রাক্ষম সংহার করিয়াছেন, সেই রামকে তুমি 
একাকী কিরূপে নিহত করিবে? ॥ ১২॥ 

দেখিতে পাইতেছ-_তিনি পুর্ববে দগ্ডকারণ্যে যাহাদিগকে পরাজিত করিয়া- 
ছেন, সেই মহাবলশালী রাক্ষসগণ অগ্ঠাপি নগরমধ্যে সন্বস্ত হইয়া আছে ॥ ১৩॥ 

বীরসমাদূত অন্যান্ত যে সমস্ত মহামনাঃ রাক্ষস স্বপ্নেও পুরুষোত্তম রামকে 
অবলোকন করে তাহারাও ভয় পায় ॥ ১৪ ॥ 

হে নির্ধদ্ধে, তুমি সেই ক্রুদ্ধ সিংহ ও সুপ্ত সর্পের ন্যায় দশরথনন্দন রামকে 

সপ 

স্পেস পাপী পিসী টি সপ সপ স্পা জা 
০০ 

১। ছ 'মীতাবশোপনয়নে হেতুত্য। বাহতত্্া । ২। ছ সাধুবৎ। ৩। ছ অহঃ পরং 
'রশ্চ নিহতঃ সংখো] দুষণন্ত্রিশিরাম্তথ' | ইতাধিকম্। ৪। ছ পপুননি+। ৫) ছ “-সান্তনয়াংস্তেষাং ভীতার!দ্যানু-' | 

$। ছ 'মিব তুদ্ধং প্রধর্যয়িতু”। 
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স্বলন্তং তেজসা ুক্তং ক্রোধেন চ ছুরাসদমূ। 

কস্তং ৃত্যুমিবাসহমা সাদয়িতূমর্হতি ॥ ১৬ 
সংশয়ন্থমনাঁচীর্ণ শত্রোঃ প্রতিমাপনে | 

একন্ত গমনং তত্র নহি মে রোঁচতে তৰ ॥ ১৭ ॥ 

হীনার্থস্ত সমৃদ্ধার্থং কে। রিপুং প্রাকতো৷ যথা । 
নিশ্চিতং জীবিতত্যাগে বশমানেতুমহতি ॥ ১৮ ॥ 

যন্ত নাস্তি মনুষ্েধু সদৃশে! রাক্ষলো্ম । 

কথমাশংসসে যোদ্ুং তুল্যেনেন্্রবিবন্থতোঁঃ ॥ ১৯ ॥ 

১৬। লো-টী। দুরাসদম্ অনবগান্থং মৃতুীসমং তত্ত/ল্যং ভূতং প্রাণিনম্, “মৃত্যুমিবাসহা'- 

দিতি পাঠঃ । 

১৭। লো-টী। শত্রোঃ গ্রতিসমাপনে প্রতিপক্ষভাবেন সমাপনে প্রাপণে নিমিত্তে 

যদেকস্ত তে তব গমনং সংশয়স্থং নাশকরম্ অনাচীর্ণ, কৈরপি নাচরিতং তৎ তেনাগ্। ইদানীং ন 

রোঁচতে ইতান্বয়ঃ । "শত্রোঃ প্রতি সমাসনে? ইতি পাঠে গ্রতিপক্ষভাবেন সমাদনেহ্বস্থাননিমিত্তে। 

“সংশয়স্থমিবাচিন্তা”দ্তি পাঠে অচিজ্তাজ্ঞানবিষয়ং প্রতিপক্ষভাবেন রানন্ত সমীপে গমনং ত৩স্তাপি 

ন জ্ঞানব্ষয়মিত্যর্থ2। 

১৮। লো-টী। হীন'খথঃ হতসেনাপতিত্বাৎ | নিশ্চিতং কতনিশ্চয়ম্। 
১৯। লোঁ-টী। আশংসতে, 'অশংসসে” ইতি বা পাঠঃ। তুলোন রামেণ। 

প্রবুদ্ধ করিতে ইচ্ছা করিতেছ ॥ ১৫ ॥ 

কে ক্রোধে প্রজ্বলিত তেজোযুক্ত ছদধর্ষ ও মৃত্যুর শ্ায় অসহনীয় সেই 
রামচন্দ্রের সম্মুখীন হইতে পারে ?॥ ১৬॥ 

শক্রবধার্থে তোমার একাকী সেখানে গমন সংশয়গ্রস্ত$ আমার তাহা 
অনভিপ্রেত এবং কেহ কখনও এরূপ আচরণ করে নাই ॥ ১৭ ॥ 

কোন্ ছূর্ববল ব্যক্তি সাধারণ লোকের মত জীবনদানে কৃতসম্কল্প প্রবল 
শত্রুকে বশীভূত করিতে পারে ? ॥ ১৮ ॥ 

হে রাক্ষসোত্তম ! মনুষ্যদিগের মধ্যে ধাহার তুল্য কেহ নাই, ইন্দ্র ও যমের 

১। ছনিত্যং। ২। ছ “সাহা"। ৩। ছু '-কীর্দংং। ৪ ছ'পরি”। ৫। ছু তেছগ। 
| ছ ভৃশম্া। 11 ছ শসা । ৮ ছ প্রাকৃত । 

৫৭৯২ 



৪৭১৬ রামায়ণে ৬ ৪৩১ ২০ [ যুছ্- 

এবমুতু ভূ সংরব্ধং কুস্তকর্ণং মহোঁদরঃ। 

উবাচ রক্ষসাং মধ্যে রাৰণং রাক্ষলাধিপম্ ॥ ২০ ॥ 

লব্দোপপন্না৷ বৈদেহী কিং বৃখৈব বিকল্পিতৈঃ | 

ত্বং যদীচ্ছসি বৈদেহীং বশগাং তু শৃণু প্রভো ॥ ২১ ॥ 

দৃষ্টঃ কশ্চিছুপায়ো৷ মে সীতোপস্থানকারকঃ | 

রুচিতশ্চৈৰ মে বৃদ্ধা রাক্ষসেশ্বর মে শৃণু ॥ ২২ ॥ 

অহং দ্বিজিহবঃ সংস্রাদী কুম্তকর্ণে। বিতর্দনঃ | 

পঞ্চ রাঁমবধাঁয়ৈতে নির্ধান্ত্বিতি বিঘোষয় ॥ ২৩॥ 
সস সপ ৩ ৩ পাপা শী শী শশী শীত 

৮৮ পা 

২১। তা টী। লনা প্রা উপপন্ন! সমীপাগতা, বিকলিতৈৰ খৈৰ বিবিধৈঃ কল্পনৈঃ 

কিম্? “বিকথিতৈ”রিতি পাঠে শরাণাং বিবিধৈর্বতৈব শ্ঘনৈঃ কিমিত্যর্থঃ॥ বিশগামাত্মনঃ প্রভো 

ইতি বা পাঠ 

২২। লোটা। সীতোপস্থানং সীতায়াঃ পতিভাবেন তব সমীপস্থানং তৎক|রকঃ| মে 

শণুতং, 'শণু, ইতি বা প1ঃ। 

২৩। লো-টী। বিতর্কনঃ, বিম্দ্দন ইতি বা পাঠ 
পপ পপ পপ এ সস শত সস 

তুলা সেই রামের সহিত যুদ্ধ করিবার আশা করিতেছ কিরূপে ?॥ ১৯ ॥ 

মহোদর ক্রুদ্ধ কুস্তকর্ণকে এই কথা বলিয়া রাক্ষদদিগের মধ্যে রাক্গনরাজ 

রাবণকে বলিলেন-_- ॥ ২০॥ 

সীতালাভের উপায় আছে। বুথ! বহুবিধ কল্পনার প্রয়োজন কি? হে 

প্রভো, আপনি যদি সীতাকে বশীভূত করিতে ইচ্ছা! করেন, তবে শুনুন ॥ ২১ ॥ 

হে রাক্ষসরাজ ! সীতা যাহাতে বশীভূত হইবে, এরূপ কোনও উপায় আমি 
স্থির করিয়াছি আমার বুদ্ধিতে তাহা ভাল লাগে, আপনি তাহা শ্রবণ করুন ॥ ২২ ॥ 

আমি, দ্বিজিহব, সংহাদী, কুস্তকর্ণ ও বিতর্দন_-এই পাঁচজন রামকে বধ 

করিবার ভ জন্য নির্গত হই-_আপনি এইরূপ ঘোষণ। করুন ॥ ২৩॥ 
পপ পম ০৮৯ ০ পা সপ ০ পপ শপ শা 

১। ছ “হুসং। ২। ছ “বং বিকথিতৈ:'। ৩। ছ গশানত শুন মে'। ৪| ছ “রচিত । 
৫। ছ তং । ৬ ছ 'সংহাদঃ। ৭। ছর্বিকর্তনঃ। ৮। ছ'পঞ্চরামং গমিস্ক।মি যৃদ্ধায়াশ্মিমিযোজয়' | 
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চি গত্ব। বয়ং যুদ্ধং দাস্তামস্তস্ত যত্বতঃ | 

জেম্মামে। যদি তে শত্রু নোপায়ৈঃ কার্ধযমস্তি তে ॥ ২৪ ॥ 

অথ জীবতি তে শক্রর্বয়ঞ্চ কৃতসংযুগাঃ। 
৮ 

ততঃ সমুপপতৎস্তামে! মনসা যৎ সমীক্ষিতমূ ॥ ২৫ ॥ 

বয়ং যুদ্ধাদিহৈষ্যামে। রুধিরেণ সমুক্ষিতাঃ | 

বিদার্য্য স্বাং তনুং রাজন্ রামনামান্কিতৈঃ শরৈঃ ॥ ২৬ ॥ 

হতং তদ্বানরং সৈহ্যং সন্থগ্রীবং ন সংশয়ত | 

নিহতো৷ রাঘৰোহম্মাভিরলক্ষমণশ্চেতিবাদিনঃ ॥ ২৭ ॥ 

২৪। লো-্টী। তস্ত ধীমতঃ, খত্বত' ইতি বা পাঠঃ “শত্রঞ্চ তং বধিষ্যাম” ইতি পাঠঃ, 

“তং বধিষ্যামহে শক্র'মিতি ব1। নোপায়ৈর্নোপায়ান্তরৈঃ। ণঅন্তি তে”, অন্তি ন ইতি বা প1ঠঃ। 

২৫। লো-টা। কৃতসংযুগাঃ কতনিশ্চয়৷ বা । অন্বতং যোগ্যং যত্বুং সমবধান্তামো বিধা- 

স্তামঃ। “ততঃ সমুপপৎস্তামো মনস! যৎ সমন্বিতমিতি পাঠে সমন্বিতং যদ্ যোগ্যং তৎ করিষ্যাম 

ইত্যর্থঃ। 

২৭। লো-টী। কিংকৃত্বা এষ্যামস্তপাহ-__হতমিতি | 
সপ পাপা | পা শশা পিন শাশীপপটী ০ - পাস ২ শী? ০ সে স্্প্ শস _ শশ্পস্পপীশীশীশীী শাশাী শা ৮ স্পেস শেপ স্পেস 

তার পর আমরা যাইয়া ত্পূর্বক তাহার সহিত: ্  করিব। যদি আমরা 
আপনার শক্রকে জয় করিতে পারি, তাহ! হইলে আপনার উপায় অবলম্বনের 

প্রয়োজন নাই ॥ ২৪ ॥ 

আর যদি আপনার শক্র জীবিত থাকে, আমরাও যুদ্ধ করিয়! আসি, তাহ 

হইলে আমি যাহা মনে মনে স্থির করিয়াছি সেই উপায় প্রয়োগ করিব ॥ ২৫ ॥ 
আমরা রামনামাহ্কিত শরজালে স্বীয় দেহ বিদারিত করিয়। রক্তাক্তদেহে যুদ্ধ 

হইতে এখানে আগমন করিব ॥ ২৬॥ 

আমরা বলিতে থাকিব-__“নুগ্রীবের সহিত সমস্ত বানরসৈন্য নিহত হইয়াছে, 

আমর! রাম ও লক্ষ্পণকে বধ করিয়াছি ।৮ ॥ ২৭॥ 

১। ছ “তব শক্রং বধিষ্তামি উপায়ৈ কার্যামস্ত তে'। ২। ছ 'সমভিযান্তাষে'। ৩। ছ প্দ্ধাৎ 

সমেকামো” । ৪। ছু অহং। 



৪৭১৮ রামায়ণে ৬, ৪৩, ২৮ [ যুদ্ধ- 

তৰ পাঁদৌ গ্রহীধ্যামস্ত্রং নঃ গ্রীত্যা পরিষ্জেঃ। 

ততোহবঘোষয় পুরে গজক্কদ্ধেন পাথিব। 

হতে রামঃ সহ ভ্রাত্রা সসৈন্য ইতি হব ॥ ২৮ ॥ 

শ্রীতে ভূত্বা চ ভূত্যানাং টি দদন্ঘ চ। 

ভোগাংশ্চ পরিৰারাংশ্চ কাম্যং বন্ধু চ দাপয়েঃ ॥ ২৯ ॥ 

ততো মাল্যানি বাঁসাঁংসি বরান্নমনুলেপনমূ। 

পেয়ঞ্চ বহুযোধেভ্যঃ স্বয়ঞ্চ মুদিতঃ পিৰ ॥ ৩০ ॥ 

অথান্মিন্ বছুলীভূতে কৌলীনে সর্ববতো গতে। 

্রবিশ্াসবীস্ত চৈব ত্বং সীতাং রহসি পাঁধিব। 

ধনধান্যৈশ্চ রত্বৈশ্চ কামৈশ্চৈনাং প্রলোভয়েঃ ॥ ৩১ ॥ 

২৮। লো-টা। হৃষ্টবৎ অবঘুষ্য ঘোষয়িত্ব। 
২৯। লো-টা। ভোগান্ ভোগসাধনানি, পরিবার।ন্ পরিচ্ছদান্। «পরিবারঃ পরিজনে 

খড়াগীকোষপরিচ্ছদে” ইতি ভূরিৎ। ভোগাংশ্চৈবাপরাংশ্চে'তি পাঠে ভোগান্ ধনানি অপরান্ 
স্থখসাধনানি বস্থু রত্বং কাঁমং যথেষ্টং কামাং বা। 

৩১। লো-টী। 'অন্মিন কৌলীনে জনবাদে বহুলীভূতে, “বহুলীকৃতে” ইতি ব! পাঠ । 
“কৌ সীনং সজ্জনবাদে যুদ্ধে পশ্বহিপ ক্ষিণা'মিতি ভূরিৎ। 

সা প্পপপিপী পাতা শপ সপ পস্পসপো সা পা পাপে পা স্পা 

হে রাজন,, [ এই বলিয়া ] আমর! আপনার পাদগ্রহণ করিব, আপনি 
গ্রীতি সহকারে আমাদিগকে আলিঙ্গন করিবেন, তারপর আপনি হষ্টপ্রায় হইয়। 
হস্তিপৃষ্ঠে সমারূঢ় লোকদ্বারা নগরমধ্যে ঘোষণা করিবেন-__্রাম ভ্রাতা ও সৈম্তাসহ 
নিহত হইয়াছে ৮ ॥ ২৮ ॥ 

আপনি গ্রীত হইয়া ভূত্যদিগকে তাহাদের ইচ্ছামত ভোগ্যবস্ত ও পরিচ্ছদ 
প্রদান করিবেন এবং অভিলধিত ধন বিতরণ করিবেন ॥ ২৯ ॥ 

তার পর আপনি সৈন্দিগকে মাল্য, বস্ত্র, অন্ুুলেপন, উত্তম খাগ্ধ ও পেয় 
বস্ত গ্রদান করিবেন এবং নিজেও আনন্দিত হইয়া পান করিবেন ॥ ৩০ ॥ 

হে রাজনও অনন্তর এই কথা লোকমুখে চা চারিদিকে ছড়াইয়। পড়িলে, আপনি 
পাপ পি পাপ ক পপ আপ ৬ পা ৯৮০ শা, পপ এন শা জপ জি 

১। ছ “ততে। বাশ নগরে বাং ছন্দে | ২। ছ “বান । ৩। ছ “প্রীতো নাম ততো তৃত্বা সতযানাং 
ত্বমরিন্দমম' | ৪। ছ'কাসাংশ্চৈব প্রলোভয়' | ৫ | ছ িতোহম্মিন। ৬। ক “কৃত । ৭। ছ-পুস্তকে অতঃ 
পরং 'ভঙ্গিতঃ মুমহদ্রীমো রাঙ্গসৈরিতি শাবিতে ইতাধিকম্। ৮। ছ'ন্বত্তা। ৯। ছ চৈনাং'। 
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৯ ৮ 

অনয়োর্বধতো৷ রাজন্ ভয়শোকাচ্চ বিহ্বল । 

অকাঁম! তদ্বশে নীতা ন্নাথ। ভবিষাতি ॥ ৩২ ॥ 

রঞ্জীনীয়ং হি ভর্তীরং বিনউমবগম্য সা।. 

নৈরাশ্যাৎ স্ত্রীস্বভাবাচ্চ বদ্বশং প্রতিযাস্ততি ॥ ৩৩ | 

স। পুর] সথখসংবৃদ্ধা সখা! ছুঃখক তা । 

ত্বদধীনং স্তখং জ্ঞাত সর্বথোপনমিম্যৃতি ॥ ৩৪ ॥ 

এতৎ রি মম দর্শনেন রামং হি দৃক্টব ভবেদনর্ঘঃ। 

ইহৈব তৎ সেৎস্তি মোৎস্থকো ভূর্মহানযুদ্ধেন স্থথস্ত লাভঃ ॥ ৩৫ ॥ 

৩২। লো-টী। অনয়া উপধয়া ছলেন। কিংভূতয়। ? ভয়শোকান্ুবদ্ধয়া, মাং হুনিষ্যতীতি 
ভয়ং, ভর্তনাশেন শোকঃ) তয়োরনুবদ্ধম্ ,অন্ুবন্ধানং যস্তান্তগ, “অন্ধবন্ধায়েতি পাঠঃ | তয়োরনুবন্ধঃ 
প্রবৃত্তি্ধয়া৷ তয়া, অকাম1পি, “কাম” হাতি কচিৎ পাঠঃ 

৩৩। লো-টী। বগনীয়ং রাগবিষয়ঃ। 
৩৪। গো-টা। উপনমিষ্যতি, প্রণমিষ্যতীতি বা পাঠ: 
৩৫। লোঁ-টী। এতৎ পূর্ববোক্তং মতং দর্শনেন বদ্ধাভব () সুনীতং নির্ণীতং ময়া, 

'নয়দশ্নেনে”তি পাঠে নয়জ্েন ময়] | ইহৈব অন্মিন্সব মম মতে যুদ্ধে ধুদ্ধীং বিনৈব তব ম্বথস্ত 

লাঁভঃ সেতস্ততি, তন্তম্মাৎ নোৎসুকো। ভূষুদ্ধায়েতার্থঃ। “মেতস্ক? ইতি পাঠঃ। “অভূদি*তি বা 
পাঠ১। “কাধ্যতত্থমিতি পাঠে কাধ্যতত্বং কাধ্যং কিন্তুৎ তত্রাহ-_মহানিতি। 

[ অশোকবনে ] গ্রবেশগুব্বক গোপনে সীতাকে আশ্বাস দান করিয়া ধন, ধান্য, তু 
ও কাম্যবস্তদ্ধার! গ্রলুব্ধ করিবেন ॥ ৩১ ॥ 

রাম-লক্ষ্মণের নিধনসংবাদ-শ্রবণে ভয় ও শোকে বিহ্বল! হইয়া অনাথা সীতা 
ইচ্ছা না থাকিলেও আপনার বশীভূতা হইবে ॥ 5২॥ 

প্রেমাম্পদ স্বামী নিহত জানিয়া সীতা৷ নিরাশ! হইয়া স্ত্রী-স্বভাব্বশে আপনার 
বশীভূত! হইবে ॥ ৩৩॥ 

সীতা সুখভোগযোগ্যা এবং সে প্রথম হইতেই সুখে লালিতা পালিতা 
হইয়াছে, এক্ষণে ছুঃখ জজ্জরিতা হইয়া এবং সুখলা5 আপনার অধীন জানিয়া 
সর্বপ্রকারেই নম্রতা ( বশ্যতা ) স্বীকার করিবে ॥ ৩৪ ॥ 

আমার দৃষ্টি (বিবেচনা) অসুসারে ইহাই উত্তমরূপে নির্ণাত হইয়াছে। 
সপ সপ 

১। ছ 'অনয়োপধয়।' । ২। ছ '-কানুবনধয়া'। ৩। ছ দত্বদ্বণ1' । ৪। ছ “মবিগমা'। ৫) ছ 
“শক গমিষ্ততি' | ৬) “-পনগ্ি” | ৭ ছ“নয়দর্শনেন।। ৮। ছ'তে'। ৯। ক'নোৎ”। 
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অদৃষ্টসেনে! হনবাগ্তসংখয়ো রিপুনযুদ্ধেন জয়স্ব দর্ববথা। 

যশশ্চ পুণ্যঞ্চ মহীঞ্চ ভূপতে শ্রিয়ং চ কীণ্ডিঞ সমাপুহি ত্বম্ ॥ ৩৬। 

ইত্যার্ষে বাল্সীকীয়ে রামায়ণে আদিকাব্যে যুদ্ধকাণ্ডে মহোদরবাক্যং নাম 

ব্রিচত্বারিংশঃ সর্গঃ ॥ ৪৩॥ 
শশা বর. ৪. 

৩৬। লো-টা। অদুৃষ্টসেনঃ অদৃষ্টসৈস্ো বা পাঠঃ । যশো নিজা খ্যাতিঃ কী্তিগু গা । 
লঙ্কাকাণ্ডে মহোদরবাক্যম্ ॥ ৪৩ ॥ 

সস 

রামকে দেখাইলেই অনর্থ সংঘটিত হইবে। এই উপায়ে যুদ্ধব্যতিরেকেই আপনার 
মহান, সুখলাভ হইবে, আপনি উৎকন্তিত হইবেন না ॥ ৩৫ ॥ 

হে রাজন, সৈন্দিগকে দর্শন না করিয়া! এবং সংশয়ার্ঢ ন! হইয়া! যুদ্ধ 
বাতিরেকেই সর্ববপ্রকারে শক্র জয় করুন এবং যশঃ পুণ্য, কীন্তি, সম্পদ ও পৃথিবী 
লাভ করুন ॥ ৩৬॥ 

মহধি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য রামাঁয়ণের যুদ্ধকাঁণ্ডে মহোদরবাক্য-নাঁমক 

৪৩শ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৪৩ ॥ 

সপ ০ পাপা শা ০০ পাশ প্পপপ্ ০ ০০ ৮ পপ পা পা শীত 

১ ক'সমবাপ' হি'। 

শে শীট সি ত্য পেশী পিপিপি সী পতিত শিস পপ পপ পপ স্পা 
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0৪৪) চতুশ্চত্রারিংশঃ সগঃ 

স তখোক্তে। বিনির্ভৎ-্ কুম্তকর্ণো মহোদরমূ। 

আদদে নিশিতং শূলং বেগাচ্ছক্রনিবহণম্ ॥ ১॥ 

সর্ববকালায়সং দীপ্তং ত্ডকাঁিনভূষণম্ | 

ইন্্রাশনিসমং ঘোরং বস্তপ্রতিমগৌরবমূ ॥ ২ ॥ 

দেবদানিবদর্পন্ং ক্ষগন্র্বসূদনম্ | 

আদায় নিশিতং শুলং শত্রশোণিতরঞ্জিতম্ ॥ ৩॥ 

কুম্তকর্ণো৷ মহাঁতেজা রাবণং বাক্যমব্রবীৎচ। 

গমিষ্যাম্যহমেবৈকস্তিষ্ঠত্বিহ বলং তবৰ॥ ৪ ॥ 

১। লো-টা। মহোদরং নির্ভৎপ্ত শূলমাদদে যোদ্ধ,ং, নিশিতং শাণিতম্। 
২। লো-টী। কালায়সং লোহসারস্তন্ময়ং তণ্তকাঞ্চনভূষণং কচিতু, “কালাস্তকঘমোপম”- 

মিত পাঠঃ। বজ্তগ্রতিমগৌরবং হীরকতুল/মহত্বং শিরন্থ্দগততিলকমিত্্থঃ। “পাবকোহণৌ 

সদাচারে বহিমন্ছে চ চিরকে' ইতি কোষঃ। 
০০০ শপ 

এই কথায় কন্তকর্ণ মহোদরকে ভৎ না করত বেগে শত্রসংহারকারক 

শাণিত শুল গ্রহণ করিলেন ॥ ১ ॥ 

সেই শূল আগাগোড়া কৃষ্ণলৌহ-নির্শিত ও উজ্জল সুবর্ণ-ভূষিত। তাহা 
বজ্র হ্যায় ভীষণ ও বজ্র ন্যায় গুরুভার ॥ ২॥ 

মহাতেজন্বী কুস্তকর্ণ দেবত! ও দানবদিগের দর্পাপহারী যক্ষ-গন্ধবর্ব-সংহারক 

শক্ররক্তে রঞ্জিত শাণিত শূল লইয়া, রাবণকে বলিলেন-__“আমি একাই গ্রমন করিব, 

আপনার সৈম্ত এইখানেই অবস্থান করুক ॥ ৩-৪ ॥ 
১ 

পাপী: সী পি পপ পপ পপ ৯ পপ পাশ 
এ শি শে শস্প্পাাশীস্পিপিপ শী ৮ শি পাশ শশী পপ পাস ্স্প্প্প্স্পী শা রশ 

১। ছু 'তখোভঃ স'। ২। ছ 'ত্রিশিখংং। ৩। ছ 'কাঁলাস্তকযমোপমম্ণ। ৪। ছ 'ভীমং'। 

£। ছ অবঃ পরং 'রক্তমাল্যানথরধরং পিরস্ততভূতপাবকম্ ইতাধিকম্। ৬ | ছ অতঃ পরম্ 'অগ্ভৈবাহস্ত তান্ সর্বান্ 

ভক্ষয়িয|মি বানরান্' ইতাধিকম্। 

পপ পপ প্র 
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অহং তেহদ্য ভয়ং ঘোরং বধাৎ তশ্য ছুরাত্মনঃ | 

রাক্ষসেশ্বর নেষ্যামি নির্রৈরত্ত্ং স্বখী ভৰ ॥ ৫॥ 

গর্জন্তি ন বৃথ! শুর নির্জলা ই তোয়দাঃ। 

পশ্য সম্পগ্ভমানং মে গঞজিতং যুধি কর্মণা ॥ ৬॥ 

নামর্ষয়তি যে! নিত্যম প্রগল্ভং স ভাষতে। 

অমর্ষভাবাঃ শূরাস্ত কম্ম কুর্ববন্তি দুকরমূ ॥ ৭॥ 

বিক্ুবানামবুদ্ধীনাং রাঁজ্ঞাং পণ্ডিতমানিনামূ। 

রে15তে ত্বদ্ধচে। নিত্যং কথ্যমানং মহোদর ॥ ৮ ॥ 
স্পা 

৫। লো-টী। “রাক্ষসেশ্বর নেষ্া।মীগতি পাঠঃ।॥ 'রাবণৈষোপনেষ্আামী”তি কচিৎ। 

৬। লো-টী। অগর্জিতং সম্পদ্ভমানং নিষ্পন্নং পশ্ঠ, “বৈ গর্জিত”মিতি পাঠে বৈ ইবার্থে, 

যুধি গর্জিতং ন তুকুঞ্জরমিব কর্ম্মণা সম্পগ্নানং কৃতকন্ত্াণং মাং পশ্ত | “গর্জিতং বারিবাহাদি- 

ধবনৌ না স তুকুঞ্জর' ইতি কোষঃ। 
৭। লোঁ-টা। যস্ত মহোদরঃ নামর্ধয়তি ক্রোধং ন করোতি, যন্ত অন্মদ্বিধমপ্রগল্৪ং 

শৌর্ধাশূন্ং বচে৷ ন ভাষতে। “স ভাষণে” ইতি পাঠে অপ্রগল্5ং শৌধ্যশুন্তমেব স ভাষতে | 

আমৃষ্য সংক্রুধ্য। 

৮। লো-টী। রাজ্ঞাং স্থানে বিহ্বলাঁনাং ভীতানাং পণ্ডিতমানিনাং ব্যাহনতিং বচনং 

ভনঃ শৃণুতাং শৃণোতু, ন রাজা । 
পি পপ ৯৯ ৭৯ / ৯১০ 

হে রাক্ষপরাজ, আমিই আজ সেই ছুরাত্মাকে বধ করিয়া আপনার ভীষণ ভয় 

দূর করিব, আপনি শত্রশুন্ত হইয়া মুখী হইবেন ॥ ৫ ॥ 
বীরগণ শুন্যগর্ভ মেঘের মত বৃথা গর্জন করে না; দেখুন, যুদ্ধে আমার গর্জন 

কার্যে পরিণত হইতেছে ॥ ৬॥ 
যে ক্রোধ প্রকাশ করে না, সে সর্ববদা শৌর্ধ্যহীনবাকাই উচ্চারণ করে; 

যাহারা কোপনন্বভাব, সেই বীরগণ ছৃক্ষর কাধ্য সাধন করে ॥ ৭॥ 
হে মহোদর, তুমি যাহ! বলিতেছ, তাহা সর্ববদ। হূর্ববল, বুদ্ধিহীন ও পণ্ডিতম্মন্য 

রাজাদিগের রুচিকর ॥ ৮ ॥ 
শা কা পা সাপ স্পা সী সপ 

১। ছ "রাবণৈতৎ প্রমার্জামি' । ২। ছ সজল! জলদ| ইব'। ৩। ছ'বৈ'। ৪ ছআমৃত্য হিরণে 
শুরা । ৫। ছ “বুদ্ধীনাং' । ৬ ছ'শুখহাং ব্যাহতমিদং তৃদবিধানাংঃ 
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যুদ্ধে কাপুরুষৈনিত্যং ভবস্তিঃ প্রিয়বাদিভিঃ। 

রাঁজীনমনুবর্তন্ভিঃ কৃত্যমেতদ্বিনীশিতম্ ॥ ৯ ॥ 

কৃচ্ছাবস্থা কৃত লঙ্কা ক্ষীণ; কোষে। বলং হতম্। 

রাজানমিমমাঁসছ্য রাক্ষসানাং ্যপত্রপ ॥ ১০ ॥ 

এষ নিধাম্যহং যুদ্ধমুদ্াতঃ শক্রনিগ্রহে | 

ছুর্নয়ং ভবতামগ্য সমীকর্ত,ং পরাত্রমৈঃ ॥ ১১ । 

ুম্তকর্ণবচঃ শ্রুত্ব! জহর্ষে রাক্ষলাধিপঃ। 

পুনর্জীতমিবাত্বানং মেনে স ধনদানুজঃ ॥ ১২ ॥ 

৯। লো-টী। অন্ুবর্তপ্তিরনুবর্তমানৈঃ সেবমানৈরেতদ্বিনাশিতম্ এতত্তা লঙ্কায়! বিনাশিগুং 

কৃত্যং কৃতং, “কৃত'মিতি পাঠে। বা, বিনাশিতং নাশঃ। 

১*। লো-টী। তদেব বিবৃণোতি- কৃষ্কাবস্থেতি। সন্তাপাবস্থা, “কৃ্ছাবস্থাং গতে”তি 

পাঠঃ ক্কাপি। ইমম্ 'এবংখিধং রাজানমাসাগ্ভ গ্রাপ্যাপি যৎ কচ্ছাবস্থ্ত্যাদি তত রাক্ষসানাং ব্াপত্রপ! 

লঙ্জেত্যর্থঃ| ব্যপত্রপ ইতি সার্বজ্ঞঃ পাঠঃ। ইমং রাজ।নমাসাগ্ভ বর্তমানানাং রাক্ষসানাং 

মধ্যে বাপত্রপঃ মহোদরো নিল্লজ্জঃ| 

১১। লো-টী। দুনগ্নং সুনয়েন সহ সমীকর্ত,ং সুনয়ং কর্ত,মিত্যথঃ। “শমীকর্ত,মিতি 
পাঠে উপশাস্তং কর্,মিত্যর্থঃ। 
০ স্পা? সপ 

তোমরা যুদ্ধে কাপুরুষ, সর্বদা মিষ্ট কথা বলিতে অভ্যস্ত এবং রাজার 
আন্তুগত্যপরায়ণ হইয়াই এই কার্ধ্য পণ্ড করিয়াছ ॥ ৯॥ 

হে নিল, তোমরাই এই রাজাকে লইয়া লঙ্কার কঠিন অবস্থা স্থষ্টি 
করিয়াছ, রাজকোধ ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছে এবং রাক্ষসসৈন্য নিহত হইয়াছে ॥ ১০ ॥ 

এই আমি শক্রসংহারে উ্ভত হইয়া পরাক্রমদ্বারা তোমাদের ছুর্নীতি-প্রতি- 

বিধানার্থে যুদ্ধে গমন করিতেছি ॥ ১১॥ 
কুম্তকর্ণের কথা শুনিয়। রাক্ষসরাজ আনন্দিত হইলেন এবং তিনি নিজের 

পুনর্জন্ম হইল বলিয়া মনে করিলেন ॥ ১২ ॥ 

১। ছযুদ্ধকাপু-। ২। ক 'বাপত্রপাঃ'। ৩। ছ'ননির্জয়ে। ৪। ছ'অয়ং শোকে নাঘি'। 

৫৯৩ 



৪৭২৪ রামায়ণে ৬ ৪৪; ১৩ [ যুদ্ধ- 

তত উক্তবতো| বাক্যং কুম্তকর্ণস্ত ধীমতঃ। 

ধবর্ধয়িতুমুৎসাহমিদং বচনমন্রবীৎ ॥ ১৩ ॥ 

মহোদরোহয়ং রামাদৈ পরিভ্রস্তো ন সংশয়ঃ | 

নহি রোচয়তে ভীতো যুদ্ধং যুদ্ধৰিশারদ ॥ ১৪ ॥ 

ন কশ্চিৎ ত্বৎপমে! মেহস্তি সৌহার্দেন বলেন চ। 

গচ্ছ শক্রবধায় ত্বং কুন্তকর্ণ জয়ায় চ॥ ১৫ ॥ 

সৈন্যৈঃ পরিবৃতো। বীর কর্তব্যঞ্চ বচো মূম । 

অসহায়স্ত গমনং মম বুদ্ধ ন রোচতে ॥ ১৬ ॥ 

বানরা হি মহাত্বানঃ শীঘ্রাশ্চ ব্যবসায়িনঃ। 

একাঁকিনং প্রমত্তঞ্চ গময়েয়ুহি সংশয়ম্ ॥ ১৭ ॥ 

১৫) লো-টা। শক্রন্ধায় বধং কর্ত,ম্। 
১৭। লো-টী। মহাত্মনোহতীবধুদ্ধস্বভাব। বুদ্ধবধোঃ €), শীন্রা দ্রুতগতয়ঃ, ব্যবসায়িনঃ 

দ্ধব্যবসায়বন্তঃ। "শুরা শীঘ্ত্রপরাক্রমা” ইতি পাঠে শত্রদশনমাত্রেণ শীঘ্রকতপর!ক্রমঃ গময়েযুঃ 
0 | 

তার পর রাবণ বুদ্ধিমান ম্তকর্ণের উৎসাহবর্ধনার্থে এই কথা 
বলিলেন-_-॥ ১৩ ॥ 

হে যুদ্ধবিশারদ ! এই মহোদর রামের ভয়ে সন্ত্রস্ত হইয়াছে, সন্দেহ নাই। 
এ ই ভয়ে যুদ্ধে প্রবৃত্তি দান করিতেছে না ॥ ১৪ ॥ 

হে কুস্তকর্ণ, সৌহার্দ্য ও পরাক্রমে তোমার তুল্য আমার আর কেহ নাই, 
তুমি শক্রবধ ও জয়লাভার্থে গমন কর ॥ ১৫॥ 

হে বীর, তুমি সৈন্যপরিবৃত হইয়! গমন কর, একাকী গমন করা আমার 
বুদ্ধিতে ভাল মনে হয় না ॥ ১৬॥ 

বানরগণ অত্যন্ত চেষ্টাপরায়ণ, ক্ষিপ্রকারী ও অধ্যবসায়সম্পন্ন, অসহায় ও 
অসাবধান হইলে তাহার! সংশয়াপন্ন করিয়! তুলিবে ॥ ১৭ ॥ 
সপ ২ পস্প্প্প্পী পচ শী ০ 

স্পপপস্প ০ সাপ পর পপ 

১। ছ "এত তু যান: কুনতকণরত রাবণ | ২। ছু রাঃ” । ৩। ছ-ছ-টি শীগা। 



কাণ্ডে] ৬৪৪, ২২ চতুশ্চত্বারিংশঃ সর্গ; ৪৭২৫ 

তম্মাৎ পরমদুরধর্ৈ: সৈন্যৈঃ পরিৰূতো ব্রজ। 

জহি তং রাক্ষসৈ; সার্দং শত্রপক্ষ নিসুদয় ॥ ১৮॥ 

অথামনাৎ সমুৎ্পত্য মণিং সূর্য্যলম প্রভম্। 

আববন্ধ মহাতেজীঃ কুস্তকর্ণস্য রাৰণঃ ॥ ১৯ ॥ 

অঙ্গদানঙ্কুলীবেষ্টান্ কবচঞ্চ মহাধনমৃ । 

হার শশিসম্কীশং স ববন্ধ মহাত্মনঃ ॥ ২০ ॥ 

দিব্যানি গন্ধমাল্যানি রত্ান্যাভরণানি চ। 

গীত্রেষু যৌজয়ামাস কুগ্ডলে চ মহাঁধনে ॥ ২১ ॥ 

বাসনার রি 

কতকর্ণ হব স্কতোইগ্রিরিবাঁৰভৌ ॥ ২২। 
স্পা সস ৯ পট শাশীসসী তি 

১৮। লো -টী। হে পরমদুর্ধধ, পরম ধৈ রতি বা পাঠঃ | 

২০। লো-টী। অন্গদান্ অঙদানি। “অঙ্গদঃ কপিতেদে না কেয়ুরে তু নপুংসক'মিতি 

কোষঃ। “অঙ্গনে চান্ত শুশুভে” ইতি পাঠে হুছু ভদ্রে জঙ্গুলীবেষ্টান্ অঙ্গুদীয়কাণি। 

২২। লো-টী। কেয়ুরং কক্কণং সমুদ্/তোহগ্ররব বহুকাষ্টজনিতোহগ্সিরিব নবাক্ষরং 
চরণমেকং, ছিতাপন' ইতি ব| পাঠঃ। 

সস্ম্্ ও পপ পা শসা সপে শপ শেপ শা পাপ আপি 

সুতরাং পরম ধ্ধ সৈশ্তবৃন্দে পরিবৃত হইয়া 1 গমন কর, রাক্ষসগণের সহিত 
রামকে বধ কর এবং শক্রুপক্ষকে পরাস্ত কর॥ ১৮॥ 

. অনন্তর রাবণ আসন হইতে উখ্িত হইয়া কুন্তকর্ণের গাত্রে সুর্যের ন্তায় 
প্রভাময় মণি বন্ধন করিয়া দিলেন ॥ ১৯॥ 

তিনি মহাত্মা কুম্তকর্ণকে হস্তাভরণ, অস্কুলিত্রাণঃ মহামূল্য কবচ এবং শশাঙ্ক- 
শুভ্র হার পরাইয়া দিলেন ॥ ২০ ॥ 

গাত্রে মনোরম গন্ধ, মাল্য, রত্ব, আভরণ এবং মহামূল্য কুণ্ডলদ্ধয় সংযোজিত 
করিলেন ॥ ২১॥ 

মহাবাহু কুস্তকর্ণ সুবর্ণময় বলয়, কেমুর ও উত্তম কণ্াভরণে ভিত হয় 
সর শশা সস সপ পি শা? 

১। কণ্বা। ২। ছ বামে টি সববং | ৩। ছ 'অঙগদে চাস নি ৪ ছ রানি 

বিবিধানি চ। ৫ ছ দকর্ণঠ। ৬। ছ 'মুহতোহগ্রি” | 



৪৭২৬ রামায়ণে ৬, ৪৪, ২৩ [ যুদ্ধ- 

শরশীসৃত্রে মহতা কাঞ্চনেন বিরাজতা। 

অস্বতোৎপাদনে নদ্ধে। ভূজঙ্গেনেব মন্দরঃ ॥২৩॥ 

সর্ববাভরণচিত্রাঙ্গঃ শুলপাঁণিঃ স রাক্ষদঃ। 

বিক্রম তু কৃতোৎসাহে। নারায়ণ ইবাবভৌ। ॥ ২৪ ॥ 

স রাবণং পরিষজ্য কৃত্ব। চাপি প্রদক্ষিণমূ। 

প্রণম্য শিরস। চৈৰ মংপ্রতন্হে মহাবলঃ ॥ ২৫ ॥ 

তন্ত সুতো রথং দিব্যং পঞ্চনন্থপ্রমাণতঃ ৷ 

যুক্তং খরশতেনাথ দ্ধধ্বজবিভূষিতম ॥ ২৬ ॥ 
পপ উপ পপ 

২৩। লো-টা। মণিস্থত্রেণ মণিসম্বদ্ধেন কাঞ্চনেন সুত্রেণ দীপ্তকাঞ্চনসুত্রগ্রথিত- 

মণিভিন্ধ ইত্যর্থঃ। 

[লো-টী। ] তাবরসহত্রনেত্রং তারং নক্ষত্রমিব সহশ্রনেত্রং চক্ষুর্ণন্ত তৎ। “তারং নপুংসকং 

নেত্রমধারূপে তু ন দ্বয়ো*রিতি ভূরিৎ। “ভাঙ্করসম্নিকাশ'মিতি বা পাঁঠঃ। 

২৪1 লো-টী। নাঁরায়ণে! বামন অন্রৈ ইমম্। 

২৬1 লো-টী। পঞ্চনন্থঃ নন্বঃ কিন্ুচতুঃশতং, তথ! 'কিছুর্থ্তে বিতন্তৌ চে,ত্যমরঃ | 

ট্রামাণতঃ ছিসহঅহস্তপ্রম!ণং দ্বিপহত্রবিতস্তিগ্রমাণং বা। 
পপ পপ এ পাপা, ৮ আন? পাপ 

স্কৃত অগ্নির সায় শোভা পাইতে লাগিলেন ॥ ২২ ॥ 

কুস্তকর্ণ উজ্জল কাঞ্চনময় বিশাল কটাস্ত্র পরিধান করিয়া অমুতোৎপাদন- 

কালে তুজঙ্গবেষ্টিত মন্রের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন ॥ ১৩॥ 
কুম্তকর্ণের গাত্র সমস্ত আভরণে বিচিত্র শোভা ধারণ করিল, তিনি বিক্রম- 

প্রকাশে উৎসাহিত হইয়া নারায়ণের স্তায় শোভা পাইতে লাগিনেল ॥ ২৯ ॥ 
মহাবলশালী কুস্তকর্ণ রাবণকে আলিঙ্গন করিয়! এবং প্রদক্ষিণ ও নতমস্তকে 

প্রণাম করিয়া প্রস্থান করিলেন ॥ ২৫ ॥ 
বিনীত সারথি তাহার জন্ত শত"গর্দভবাহিত সমরপত্তাকাশোভিত বর 

লাশ শি শেপ আপস পাস পপ সস ০ পপি শালি» সপিসসপপস পাপ স্পা ৮ 

১। ছ'মণি+। ২। ছ অতঃ পরং 'সকাঞ্চনং ভারপহং টি নি দীগমিবানতাসা। জবা 
মানং কবচং বাসে সন্ধ্য্রসংবীত ইবাস্রিরাঞজঃ ॥ ইতাধিকম্। ৩। ছ “মিম্তন্ কৃতো-। ৪। ছ'পাদৌ'। €। 
হ'হষ্ট১। ৬ ছ “নহত্রেণ। ৭ ছ 'গৃধ্বজ”'। 



কাণ্ডে ] ৬; ৪৪, ৩০ চতুশ্চ্বারিংশঃ সঃ ৪৭২৭ 

মহাজলদনির্ধোষং কৈলাসশিখরোপমম্ । 

অকচক্রুদমাযুক্রমুপনীয় মহারথম্ ॥ ২৭ ॥ 

জয়াশিষা বদ্ধয়িত্ব! বিনীত; প্রাঞ্জলিঃ স্থিতঃ | 

স্ তং সমারুহা যযো মেঘগন্তীরনিস্বনম ॥ ২৮ ॥ 

তমাশীভিঃ প্রশস্তাভিঃ প্রেষয়ামাস রাবণঃ | 

শস্থাদুন্দুভিনির্ধোষৈ রাক্ষসাশ্চ বরায়ুধাঃ ॥ ২৯ ॥ 

তং গজৈম্চ তুরঙ্গৈশ্চ স্যন্দনৈষ্চান্দুদস্বনৈঃ | 

অনুজগ্, মহাত্মানং গচ্ছন্তং রথিনাং বরম্ ॥ ৩০ ॥ 

২৭। লো.-টী। অষ্টভিশ্ক্রৈঃ সমাধুক্তম্, 'অষ্টচক্রং মহাচক্র/মিতি পাঠে মহচ্চক্রমন্ত্র- 

বিশেষে! যত্র তম, উপনীয় সমীপে আনীয় জয়াশিষ! মহারথং কুস্ত কর্ণ বর্দগ়িত্বেতান্বয়ঃ। 

[ লো-টী। ]) অতিকায় মহাকায়ঃ। 

[লো-টা। ] নাগাঃ সপ্পাঃ দ্বীপিনে! ব্যাঘ্র।ঃ মুগ! ধের্ধাযুক্তমত্তাঃ করিবিশেষাঃ। পমল্লা 

দ্র! মুগাশ্চৈব বিজ্ঞেয়ান্ত্রিবিধা গঞ্জাঃ। বলগ্রচ্রসারূপাসত্ত্ভেদোপলক্ষিত” ইতি রত্রমাল]। 

দ্িঙ্ঃ পক্ষিণঃ, এতৈধিশিষ্টাঃ ৷ দেব্দানধবিদ্বিষং, “দেবদানববিদ্বিষ+ ইতি বা পাঠঃ | 
্ সস শপ সীট স্পেস পপ  স শি 

উজলরিনিও মহামেঘের ন্যায় নির্ধোষযুক্ত কৈলাসশিখরডুলয বাজি বিশাল র রথ 
উপস্থিত করিয়া এবং জয়াশীর্ববাদে তাহাকে সবদ্ধিত করিয়া কৃতাপ্রলিপুটে অবস্থান 
করিতে লাগিল। কুস্তকর্ণ মেঘের ন্যায় গম্ভীর-্ধ্বনিযুক্ত সেই রথে আরোহণ 
করিয়। গমন করিলেন ॥ ২৬-২৮ ॥ 

রাবণ উত্তম আশীর্বাদ দ্বারা তাহাকে বিদায় দিলেন। উত্তম-আয়ুধধারী 
রাক্ষপগণ হস্তী, অশ্ব ও জলদ-নির্ঘোষ রথারোহণে শঙ্খ ও ছুন্দুভিনিনাদসহকারে 
সেই রখিজো ততক্ণের অ অনুগমন করিল ॥ ২৯-৩. ॥ 

১। “"জং মহাচক্র”। ২। ছ'স গানে রথমারুহ্' | ৩। ছ অতঃ পরং 'সৌহতিকায়ে। মহাবীর রথন্ঠোপরি 

রাক্ষমঃ। গন্ধরবনগরাকারঃ প্রগৃহীতাযুধে! বভৌ॥ ইত্াধিকম্। 9 ছ রাক্ষস) । ৫। ছ “সৈষ্চ বরাযুধৈঃ। 
৬। ছমতঙ্গজৈত্তরঈগৈশ্চ' । ৭। ছ 'রথিনে রধিনাং বরম্' | ৮। ছ অতঃ পরং 'ন|গোষ্টরথরহন্ত/স্বসিংহ্ধিগমৃগ্্িজৈঃ। 

অন্জগ্ন,্চ তং ঘোরং দেবদানববিদ্বিষঃ॥' ইত্যধিকম্। 



৪৭২৮ রামায়ণে ৬, ৪৪, ৩১ | যুদ্ধ" 

স পুষ্পবর্ষেরৰকীধ্যমাণে ধৃতাতপত্রঃ শিতশৃলপাণিঃ। 

মদৌৎকটঃ শোণিতপানমতো বিনির্যযে। রাক্ষসযোধমুখ্যঃ॥৩১। 

পদাতিয়স্চ বহবে নিষ্পতন্তং মহাবলমূ | 

অন্বযূ রাক্ষপ! ঘোর! ভীমাঁক্ষং শত্ত্রপাণয়ঃ ॥ ৩২ ॥ 

রক্তাক্ষাঃ স্থমহাকায়! নীলাঞ্জনচয়োপমাঃ | 

শূলানুগ্যম্য খড়গাংশ্চ পটটিশাসিপরশ্বধান্ ॥ ৩৩ ॥ 

বনুব্যামাংশ্চ পরিঘান্ গদাঁশ্চ মুষলানি চ। 

সালম্বন্ধাংস্চ বিৰিধান্ শতত্বীশ্চ দুরাসদাঃ ॥ ৩৪ ॥ 
পপ পা 

৩১1 লো-টী। মদোৎকটঃ, €উৎকট্তীব্রমতয়ে।'রিতি কোষঃ | 

৩৩। লো-টা। শূলানুগ্ধম্য গৃহীত, 'শুলোহস্ত্রী চোগ্তাযুধে” ইতি কোষঃ। "শ্লানী”তি 
ব| পাঠঃ। 'শৃলানি'তাদি “শতদ্বী'শ্চেত্যন্তানি অস্তাণি উদ্যম্য অনববুরিত্যথয়ঃ। 

৩৪। লো-টী। বহুন্ অনেকান্ স্থুলান্ বা, ব্যামান্ ব্যাম প্রমাণান্ পরিধান্। “বামে! 

বাহ্বেঃ সকরয়োস্ততয়ে।ন্তডিধাগন্তর/মিত্যমরঃ| সালম্বন্ধান সালোহত্র সালবৃক্ষা ভিরিক্তবৃক্ষবিশেষঃ 

তৎস্বন্কান্ প্রকাগ্ান্। লী প্রকাণ্ড স্বন্ধঃ স্থান্ম াজ্ছাখাবধিযো!রিতামর; | 
পাস শসা ৮ সা পপ পাশ | পাসে শাসিত সম 

রাক্ষমযোদ্ধ'দিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মহোদ্ধত কুস্তকর্ণ গান টা হইয়া 
শাণিত শূল হস্তে লইয়া নির্গত হইলেন। তাহাকে পুষ্পবৃষ্টিতে আচ্ছাদিত কর! 
হইল এবং তাহার মস্তকে ছত্র ধারণ করা হইল ॥ ৩১ ॥ 

শস্ত্রধারী ভীষণাকৃতি বহু পদাতি রাক্ষস ভীষণ-নেত্রযুক্ত ধাবমান মহাবলশালী 

কুস্তকর্ণের অনুগমন করিল ॥ *২॥ 

তাহাদের চক্ষু রক্তবর্ণ, তাহারা বিশালকায় এবং অগ্রনরাশির ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ, 

তাহার! শূল, পত্রিশ, খড়া, পরশু, বহুব্যামপরিমিত পরিঘ, গদা, মুষলঃ বহুবিধ 
সালবৃক্ষের কাণ্ড এবং ই শতন্ী লইয়া গমন করিল ॥ ৩৩-৩৪ ॥ 

১। ছ 'হাকায। মহাবলাঃ ॥ ২। ছ অত্তঃপরং 'নিপততস্তং মহাকা়ং মহানাদং মহাবলমূ।  ইতাবিকম। 

৩। ছ'নিশিতাংশ্চ পরশ্বধান্। | ৪ | ছ'তাল-। ৫ | ছ'বিপুলান্ | 
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স্ পুরদ্বারমাগম্য দারুণো৷ লোমহর্ষণঃ | 

নিষ্পপাঁত মহাঁতেজাঃ কুন্তকর্ণঃ প্রতাপবান্ ॥ ৩৫ ॥ 

ধনুঃশতপরীণাহঃ ঘড় ব্যায়ামশতোচ্ছি, তঃ। 

রৌন্দ্রঃ শকটচত্রাক্ষো গিরিকুটোপমে মহান্ ॥ ৩৬ ॥ 

সচ নিষ্পত্য রক্ষাংসি দগ্ধশৈলোপমো বলী। 

কুম্তকর্নে। মহাবাহুং প্রহমন্ ঝাক্যমব্রবীৎ ॥ ৩৭ ॥ 

আগ বানরমুখ্যানাং তাঁনি যুখানি ভাগশঃ। 
ি্দহিষ্ামি সংক্রদ্ধঃ শলভাঁনিব পাবকঃ ॥ ৩৮ ॥ 

শপ: 5. পাপা ৮ পপি? শি ৮ শশী ও সপ পাস্পীস্পিািশি াশপসপপোসপীপপ ৮ শী শপ শপ শশী শশা 

৩৬-৩৭ | লো-টী। ধন্ুঃশতপরীণাহঃ ধন্ুঃশতং চতুঃশতং হস্তাঃ পরিণাহো বিস্তরো 

যন্ত সঃ। “ড় ব্যামশতমুচ্চিত' ইতি বা পাঠঃ। শকট-চক্রে ইবাক্ষিণী যস্ত সঃ। “মহাপর্বত- 
সন্নিত ইতি পাঠঃ । ক্চিচ্চ 'গিরিকুটোপমো৷ বলী”তি। নিম্পপাত যুদ্ধে নির্জগাম ইত্ার্থঃ। সংনিপতাা 

ইতি পাঠঃ, রচিচ্চ সন্গিবর্ত্যেতি, নিবর্তনং কার্িত্বা দক্তৈহ্্দন। “ুপ্ধশৈলোপমো বলী”তি 

কচিৎ পাঠঃ । 

৩৮। লো-টী। বিধক্ষ্যামি শুম্মীকরিষ্যামি। 
শশা টে সস্পীপস? শশাসপিশািশাপ শী শশী শপে টা স্পা স্প  শপীপ পর শট এ সি পস্পীশীপাপিসপজা শপ শাাপপা পাশা কীশীস্স পোপ 

রোমাঞ্চজনক দারুণ নিলা রা টি পুরদ্ধারে উপস্থিত 

হইয়া বেগে ধাবিত হইতে লাগিলেন ॥ ৩৫ ॥ 

কুম্তকর্ণ পর্ধধতশূঙ্গের ন্যায় বিশাল ও ভীষণাকুতি ; চারিশত হাত তাহার 
পরিধি, ছয়শত ব্]াম-পরিমিত দের্ধ্য ও গাড়ীর চাকার মত চক্ষুঃ ॥ ৩৬ ॥ 

দগ্ধপর্ববতসদৃশ মহাবাহু বলশালী কুস্তকর্ণ ধাবিত হইয়া হাসিতে হাসিতে 
রাক্ষদদিগকে বলিলেন__॥ ৩৭ ॥ 

'অগ্নি যেমন পততঙ্গদিগকে দগ্ধ করে, আজ আমি ক্রুদ্ধ হইয়া শ্রেষ্ঠ বানরদিগের 
সেই দলগুলিকে সেইরূপ দলে দলে দগ্ধ করিব ॥ ৩৮ ॥ 
স্পা এস সপিশ। শ  শাপ -স পত সপ পপ, ৮ পাশপাশি পপ | পাশ্পীস্পিসপিশী ক পপ ৩ 

১। ছ 'অথান্থাদ্বপুরাস্থায় দারুণং ঘোরদর্শনম্। ২। ছ “ষড়বামশতমুচ্ছিত, | ৩। ছ “মহাপর্বত” 

সম্িভঃ' | ৪ ছ “সন্নিবর্ত। স রক্গাংসি দস্তৈঃ শুলেপমৈৃট়েই | ৫1 ছ -বন্র2। ৬। ছ 'তাগ্থনীকানি'। 

৭। ছ 'নির্ঘাক্ষ|মি ্বয়ং তুদ্ধঃ'। 
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নাঁপরাধ্যস্তি মে কাঁমং বানর! বনচারিণঃ | 

জাঁতিরেবংবিধানান্ত পুরো্যানবিদুষণী ॥ ৩৯ ॥ 

পুরোপরোধমুলং তু রাঘবঃ সহলন্মমণঃ। 

হতে তশ্মিন হতং সর্ববং তং হনিষ্যামি সংযুগে ॥ ৪০ ॥ 

এবং তন্য ক্রুবাণস্ত কুস্তকস্থয রক্ষসঃ | 

বভৃবুর্ধোররূপাণি নিমিতানি সমস্ততঃ ॥ ৪১ ॥ 

শুক্কাশনিযুত। মেঘা বিনেছুদদগারুণস্বরাঃ | 

সসাঁগরবন। চৈৰ বন্তুধ। সমকম্পত ॥ ৪২॥ 

৩৯। লো-টা। মেমম নাপরাধ্াস্তি যত এবংবিধ!নাং চপলানাং কপীনাং পুরোগ্ভান- 

দূষণী দোষজননী জাতিঃ ম্বভাবঃ। 
৪০। লো-টী। পুরে।পরোধমূলঙ্থ ইতি পাঠঃ পুরাবাধস্ত+ ইতি ব1 পাঠঃ। 
৪২1 লো-টা। শুফাশনিঃ তৈমুখৈঠ, যদ্ব। আলানাং সমৃদ্ধিঃ সজালং আলাসমৃদ্ধিঃ 

ভলৈধিন! বজ্রপাতঃ উদ্ধাতা যুক্তাঃ শুদ্কাশনির্গতা ইতি সার্বজ্ঞপাঠঃ। «বভাশনিসমা* ইতি পাঠে 

বজ্রাশনী ব্জ্রবিছ্যতো। যন্মৈ তুল্যকালো৷ যেষ|ং তে বজ্।শদিযুক্তাঃ ন পুনর্জলবুক্ত। ইত্যন্বয়ঃ ৷ “অশনিঃ 

স্্ীপুংসয়োঃ স্তাচ্চপলায়াং পবাঁবগী'তি কোষঃ ॥ গর্দতন্বরা%, গগর্দভম্বন।” ইতি বা পাঠঃ। 
শা লিজ? 

বনচারী বানরগণ আমার নিকট কোনরূপ অপরাধ করে নাই বটে, কারণ 

নগরের উদ্ভান নষ্ট কর! ইহ।দের ব্বভাব ॥ ৩৯ ॥ 

নগরীর অবরোধের মূল হইতেছে রাম ও লক্ষ্মণ; সেই রাম নিহত হইলেই 
সকলে নিহত হইবে, আমি যুদ্ধে তাহাকেই বধ করিব ॥ ৪০ ॥ 

সেই রাক্ষস কুস্তকর্ণ যখন এইরূপ বলিতেছিলেন, তখন চারিদিকে ভয়াবহ 

তুর্নিমিত্ত সংঘটিত হইতে লাগিল ॥ ৪১ ॥ 
শুঙ্-বজযুক্ত দারুণ-স্যরবিশিষ্ট মেঘ গর্জন করিতে লাগিল এবং সাগর ও 

অরণ্যসমন্থিত বস্থুমতী কম্পিত হইতে লাগিল ॥ ৪২॥ 
শপ ও পিসি 

পপি স্পা শাপলা | পিপি 

১। ছ'বিভূষিণী'। ২। ছুচ'। ৩। ছ 'বধিস্তামি' | ৪ | ছ 'রাক্ষসা১'। ৫। অতঃ পরং ছ-পুস্তকে 

নাদং চক্ুর্মহাঘোরং বম্পয়গ্তে। বহদ্ধরাম্। তন্য নিজ্ঞামতঃ পূর্যাঃ কুত্তকর্ণন্ত রন্দসঃ | ইত্যধিকমূ। ৬।ছ "-সমা। 

৭। ছ *গর্দিভদ্বনাঠ। 
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ঘোররূপাঃ শিবা নেছুঃ সম্বালকবলৈমুখৈঃ | 

মগুলান্তপদব্যানি বন্ধু বিহঙগমাঃ ॥ ৪৩ ॥ 

নিপপাত চ গৃখ্োহস্ রথস্তোপরি গচ্ছতঃ। 

রাস্ফ রঙগয়নং সব্যং সব্যো বাহুরকম্পত ॥ ৪৪ ॥ 

তথ! প্রাবেপভাঙ্ঘিশ্চ রোমহ্্ষশ্চ জায়তে। 

অভিগ্যত স্বরশ্চৈৰ রণভূমিং বিগাহতঃ ॥ ৪৫ ॥ 

গগনানিষ্পপাতোন্ক। স্বলন্তী ভীমনিস্বন!। 

আদিত্যে। নিশ্ভশ্চাসীৎ প্রবকৌ ন চ মারুতঃ ॥ ৪৬ ॥ 

অচিন্তয়ন মহোৎপাতানুখিতান্ জীবিতান্তকাঁন্। 

নির্যযে কম্তকর্ণশ্চ কৃতাস্তবলমোহিতঃ ॥ ৪৭ ॥ 

৪৩। লো.-টী। জাঁলাঁপহিভাঃ কবলা গ্রাসা যেযু তৈঃ। অপবিধ্যানি অপসব্যানি 
“অপসব্যানী”তি বা পাঠঃ । 

৪৪ (?)। লো-টা। তুমুলে৷ মহান্, ধ্বিজস্তোপরি দারুণ” ইতি বা পাঠঃ। 

৪৭। লো-টী। কৃতাগ্তঃ অশুভং কর বলঞ্চ তাভ্যাং মোহিতঃ মোহং প্রাপিতঃ। 

কৃতান্তবলমোদিত” ইতি বা পাঠঃ “কৃতান্তে। যমসিদ্ধান্তুদৈবাকুখলকন্মরন্থ” ইতি কোষঃ| 

ভীষণাকৃতি শুগালসমূহ অগ্নিশিখাযুক্ত মুখ ব্যাদান করিয়া চীৎকার করিতে 
লাগিল এবং পক্ষিগণ প্রতিকুলভাবে মণ্ডল রচনা করিতে লাগিল ॥ ৪৩ ॥ 

গমনকাদী কুস্তকর্ণের রথের উপর গৃত্ধ নিপতিত হইল, বামচক্ষুঃ ও বামবাহু 
স্পন্দিত হইতে লাগিল ॥ ৪9 ॥ 

যুদ্ধক্ষেত্রে প্রবেশকালে অভ্বি-স্পন্দন, রোমাঞ্চ ও স্বর্ভঙ্গ হইল ॥ ৪৫॥ 
আকাশ হইতে ভয়ানক ধ্বনিযুক্ত প্রজ্ঘলিত উল্কা নিপতিত হইল, স্মর্য্যে 

প্রভা ক্ষীণ হইল এবং বায়ু স্তম্তিত হইল ॥ ৪৬ ॥ 
কৃতান্তের প্রভাবে মোহিত হইয়া কুস্তকর্ণ সেই সমস্ত ছুলকক্ষণের বিষয় 

চিন্তা না করিয়াই নির্গত হইলেন ॥ ৪৭॥ 

১। ছ"-নিচ সব্যানি'। ২। ছনস্তে। ৩। ছ-ম্ত পুরতঃ পথ । ৪1 ছ বা" ৫ ছ -ম্তখৈব 

চগ। ৬। ছআযং প্লোকো নাস্তি। | ছ “দশিনী'। ৮। ছণপ্ঃস। 

৫৪৯৪ 
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১ 

গ নির্গম্য পুরদ্ারাদ বৃহৎপর্ববতসম্নিভঃ | 
চি ৩ 

দদর্শাথ ঘন প্রখ্যং বানরানীকমদ্ভুতম্ ॥ ৪৮ ॥ 

ইত্যার্ষে বাজ্ীকীয়ে রামায়ণে আদিকাব্যে যুদ্ধকাণ্ডে কুম্তকর্ণনিধাণং নাম 

চতুশ্চত্বারিংশঃ সর্গঃ॥ ৪৪ ॥ 

৪৮ | লো-টা। নিক্ষম্য গত্বা, “পুরদ্বারাঁৎ কুস্তকর্ণে! মহাবল' ইতি বা পাঠঃ । 

[ লো-টা।] বাযুন্নাঃ প্রেরিতাঃ বাযুন। ভিন্নং ছিন্নমভ্রজালমিব ননাদ চকার। 
[ লো-টা। ] দিবি আকাশে। 

[লো-টী। ] “বিপুলপরিঘবাংস্ত' ইতি পাঠঃ।॥ চিত্ত, “বিপুলপরিঘধূগি”তি আহর- 
জ্নয়ামাস, কিন্করদগুবান্ কিন্করনান! দণডস্তঘান। 

ইতি শ্রীলোকনাধচক্রবপ্তিকৃতাঁয়াং লক্কাকাগুমনোহরায়াং কুম্তকর্ণনিধাণম্ ॥ ৪৬ ॥ 
পর এ এপ, 

বিশাল-পর্ববততুল্য কুস্তকর্ণ পুরদ্বার হইতে নিগত হইয়া মেঘের স্তায় অদ্ভুত 

বানরসৈন্ত অবলোকন করিলেন ॥ ৪৮ ॥ 
মহর্ষি বান্মীকিগ্রণীত আদিকাব্য রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডে কুস্তকর্ণযাত্রা-নামক 

৪৪শ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৪৪ ॥ 

সপ সরস শপ সপ পা 

১। ছ'নিজ্বম্য'। ২। ছণশীত্র। ৩। ছ অতঃ পরং 'বানরান্ বীক্ষ্য সংহাষ্টো৷ নন্দ বিকৃতম্বনমূ। 

তে দুই! রাক্ষস-শ্রেষ্ঠং বানরাঃ পর্ববতোপমাঃ। বামুনুন্না ইব ঘন! যধুঃ সর্বব। দিশস্তদ! । তম্বানরানীকমতি গ্রচণ্ডং 

দিশো। দ্রবস্তিন্রমিবাত্রজ|লমূ। সকুস্তকর্ণঃ নুসমীক্ষয হর্যান্ননাদ নাদং ঘনসন্িকাশঃ ॥ তং তন্ত নাদং তুমুলং নিশম্য যথা 

নিনাদং দিবি বারিদন্ত। পেতুধ রণ্যাং বহবঃ প্রবঙ্গ! নিকৃত্তমূল! ইব শালবৃক্ষাঃ॥ কৃঙ্ছে,ণ তু সমান সঙ্গম ছ পরস্পরস্। 

ক্ষা্রিহস্। হর়ঃ সংগ্রামং সংগ্রতস্থিরে ॥ বিপুলপরিষবাংস্ত কুন্তকর্ণে! রিপুনিধনায় বিনিঃহৃতে| মহাত্বা। কপিগণ- 

ভয়মাদদৎ সুতীব্রং প্রভুরিব দণওধরঃ হয় কৃতান্তঃ ॥' ইত্যধিকম্। 
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(৪৫) পঞ্চচত্রারিংশঃ সগঃ 

স ুরদ্ধারনির্ধীত: কুম্তকর্ণে। মহাৰলঃ। 

রাক্ষসৈর্বহুতিঃ জুদ্ৈর্নদ্দমানৈঃ পুরস্কৃতঃ ॥ ১॥ 

না মহানাদং সমুদ্রমভিনাদয়ন্। 

জনয়ন্লিব নির্ঘাত কম্পয়মিৰ পর্ববতান্ ॥ ২॥ 

তমবধ্যং মঘবত! যমেন বরুণেন চ। 

প্রেক্ষ্য ভীমাক্ষমায়ান্তং বানর! বিপ্রহুন্রুবুঃ ॥ ৩ ॥ 

তাংস্ত বিদ্রবতো! দৃষ্ট। বালিপুত্রোহস্গদোইব্রবীৎ। 

গবাক্ষং শরভং নীলং কুমুদ্চ মহাবলম্ ॥ ৪ ॥ 

২। লো-টী। নির্ধাতা মেঘব্যতিরেকেণ জাতাঃ শব্ধাস্তান্ বিধমন্ দহন্ গ্রতিধবনয়ন্ 
বা। 

৩। লো-টী। “মহাঁকায়মিতি প1ঠঃ। “মঘবতে*তি কৃচিৎ। 
সপ জাপা সস ++ পপ পপ ০ 

মহাবলশালী সেই কুস্তকর্ণ পুরদ্বার হইতে বহির্গত হইয়া সমুদ্র 'প্রতিধ্বনিত 

করিয়া বজ্রনিনাদের ন্যায় মহানাদে গর্জন করিতে লাগিলেন। সেই গর্জনে 
পর্বতরাজি যেন কম্পিত হইতে লাগিল। বহু রাক্ষ ক্রোধে গর্জন করিতে 
করিতে তাহার অন্ুগমন করিল ॥ ১-২ ॥ 

ইন্দ্র» যম এবং বরুণেরও অবধ্য ভীষণ-লোচনশালী কুস্তকর্ণকে আসিতে 

দেখিয়া বানরগণ পলায়ন করিতে লাগিল ॥ ৩॥ 
বালিপুত্র অঙ্গদ তাহাদিগকে পলায়ন করিতে দেখিয়া বলিলেন--হে বানর- 

গণ! তোমর। গবাক্ষ, শরভঃ নীল ও মহাবলশালী কুমুদকে বিস্মৃত হইয়া এবং 
শপ ০ সা পপ সপ স্প্প্্পে পি শস্প স্পেস পাপা 

১। ছ “নিজ্রান্ত;। ২। ছ "স। ও। ছ “তান বিধুন্ব্গিব'। ৪) ছ'মহাধোরং | ৫।| ছ 

“চনানং । 
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আত্মীনমিব বিস্মৃত্য বীর্য্যাণ্যভিজনাঁনি চ। 

ক গচ্ছথ পরিত্রস্ত। হরয়ঃ প্রাকৃতা ইব ॥ ৫ ॥ 

আগচ্ছথ নিবর্তধ্বং কিং প্রাণান্ পরিরক্ষথ। 

ক গতানাং ন মৃত্যুর্বো ভবিতা৷ বানরর্ধভাঃ ॥ ৬ ॥ 

মর্ভব্যে সতি সংগ্রামে বরং মৃত্যুর্ভবাদৃশাম্। 

জীবিতং চাঁপি মৃত্যুর্বে! নাস্তযাত্ববশকারিতম্ ॥৭॥ 

যোধধর্ম্মং পুরস্কৃত্য যুধ্যধ্বং বানরোত্তমাঃ | 

নৈতদ্ যুদ্ধায় ৰৈ রক্ষে! মহতীয়ং বিভীষিকা ॥ ৮ ॥ 

৫। লো-টী। বীধ্যাণি শক্তীঃ, 'অভিজনানি অভিজনান্ কুলানি খাতীর্বা। “অভিজনঃ 

লে খাতে জন্মভূমৌ কুলধবজে? ইতি ভূরিত। 
৮) লো-টী। ভবিতা ভবিষ্তাতি। নৈতদ্ যুদ্ধায় বৈ এতৎ রক্ষঃ ন যুদ্ধায় সমর্থমিতি 

“নালং যুদ্ধায়েতি বা পাঠঃ। 
শশা পিসপাশা্ শং স্পা সম ৯ পপ ০৯ ০ আপ আস সপ সা পাপা 7 পাশা সপ াপপপসপাপাপা পিস 

নিজ নিজ বীধ্য ও বংশের কথা বিস্যৃত হইয়। যেন আত্ম-বিস্ৃত হইয়াই সাধারণের 
হ্যায় সন্ত্রস্ত হইয়া কোথায় পলায়ন করিতেছ ? ॥ ৪-৫ ॥ 

হে শ্রেষ্ঠ বানরগণ ! তোমরা নিবৃত্ত হও, আগমন কর, প্রাণরক্ষার প্রয়াস 
পাইতেছ কি জন্য ? কোথায় গেলে তোমাদের মৃত্যু হইবে না? ॥ ৬॥ 

মৃত্যু যখন অবশ্থাস্তাবীঃ তখন তোমাদের মত ব্যক্তির যুদ্ধে মৃত্যুই বরং ভাল। 
যদি স্বাধীন কর্মক্ষমতা ন! থাকে, তাহ! হইলে তোমাদের বাঁচিয়া থাকাই মৃত্যুর 
সমান ॥ ৭॥ 

হে শ্রেষ্ঠ বানরগণ) তোমরা যোদ্ধার ধরন্ম আশ্রয় করিয়া যুদ্ধ করিতে 

থাক, এই রাক্ষস যুদ্ধের জন্য নহে, ইহা একট! বিরাটবিভীষিকা ! (অর্থাৎ এই 
রাক্ষস গ্রকৃত রাক্ষস নহে; আমাদের ভয়োৎপাদনার্ধে কল্পিত মায়ামাত্র ! )॥ ৮ ॥ 

১। ক 'গচ্ছত'। ২। ছ “জীবিতাদপি'। ৩। ছ 'কারিত১'। ৪। ছু 'বানরর্ধভাং। 



কাণ্ডে)৬, ৪৫১ ১২ পঞ্চতত্বারিংশঃ সর্গ; ৪৭৩৫ 

মহতীমুখিতামেতাং বানরাণাং বিভীষিকাম্। 

বিক্রম্য বিধমিত্যামে। নিব্তধ্বং প্রবঙ্গমাঃ ॥-৯ ॥ 

কৃচ্ছে।ণ চ সমাশ্স্তাঃ সংস্তত্য চ পরস্পরমূ। 

শিলাপাদপহস্তান্তে তস্থুঃ সংগ্রামমূর্ধনি ॥ ১০ ॥ 

তে প্র্থষ্ট। নিব্তিত্বা সমদা ইব কুগ্তরাঃ। 

নিজন্বঃ পরমক্তুদ্ধাঃ কুন্তকর্ণ বনৌকসঃ ॥ ১১ ॥ 

প্রাংশুভিগিরিশৃদ্গৈশ্চ শিলাভিশ্চ সমস্ততঃ | 

পাঁদপৈঃ পুষ্পিতাগ্রৈশ্চ বধামানে| ন চুক্ষুভে ॥ ১২ ॥ 
০১১১১ ১১ পপ এল. রস 

৯। লো-টী। বিক্রমা, বিক্রমাদ্বা পাঠঃ 

১০। লো-টা। সংস্তত্য স্থিরীভূয়। 

১১। লো-টী। নিবর্ডিত। নিবৃত্য। 

১২। €লা-টী। প্রাংশুভিদীরঘৈঃ গিরিসারৈঃ গিরিশৃ্দেরিতি সর্ববজ্ঞঃ। যদ্ধ! গিরিসারৈ- 

লেহৈঃ গ্রাংশুভির্মহত্তিং । “গিরিসারঃ পুমান্ লোহে রঙ্গে মলয়পর্ববতে” ইতি কোষঃ। পর্বত:গ্রৈঃ 
পর্ববশূঙ্গৈত। 

সপ গা পা পপপাপাপপল লা? 

হে বানরগণ, তোমর! নিবৃত্ত হও, আমরা বিক্রম-প্রকাশপুর্ববক বানরদিগের 

এই মহাবিভীষিক1 বিদুরিত করিব ॥ ৯॥ 

তাহারা মতিকষ্টে আশ্বস্ত হইয়া এবং পরম্পরের ধের্যযবিধান করিয়া শিল। 
ও পাদপহস্তে সংগ্রামক্ষেত্রে অবস্থান করিতে লাগিল ॥ ১০ ॥ 

মত্তহস্তীর হ্যায় সেই বানরগণ আনন্দিত হইয়া ফিরিয়া আদিল এবং 

অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া কুস্তকর্ণকে প্রহার করিতে লাগিল ॥ ১১।॥ 

কুম্তকর্ণ চারিদিকে উন্নত পর্ববতশূঙ্ত, শিল! ও পুম্পিত পাদপদ্ধারা প্রহ্থত 
হইয়াও বিচলিত হইলেন না ॥ ১২। 

শম্পা ৬ পপ পক স্পা শা শশী এ শি শেপ ৮ শে শি শ্সপস্প পোািশিতি স্পা শপ শে শপ পপ ১৯ ০ পপ | 8 পপ | শপ পপির অপ শপ এ সপ সা 

১। ছ “"মেকে! রাক্ষদানং মহ।চমূম' | ২। ছ--স্যামি'। ৩। ছ তু'। ৪। ছ“সমিবর্তা চ সংতুদ্ধাত'। 

৫ | ছ 'মহাবলাঃ। 



৪৭৬৬ রামায়ণে ৬, ৪৫১ ১৩ [ যুদ্ধ- 

ততঃ পর্ববতমু্পাট্য দ্বিবিদঃ প্লবগর্ষভঃ । 

ছুদ্রাব স্বলনাঁকারে রাক্ষসং ভীমবিক্রমঃ ॥ ১৩ ॥ 

স তং মহামেঘনিভং চিক্ষেপ স্তরমহাবলঃ। 

তমপ্রাপ্য মহাকায়ং তস্য সৈম্তযপোথয়ৎ ॥ ১৪ ॥ 

তম্ত গাত্রেষু পতিত৷ ্যশীয্যত মহাশিলাঃ। 

পাঁদপাঃ পুষ্পিতা গ্রাশ্চ ভগ্নাঃ পেতুর্মহীতলে ॥ ১৫ ॥ 

স তু সৈন্যানি সংক্রুদ্ধো বানরাণাং মহৌজসাম্ | 

মমস্থ পরমা য়ন্তো৷ বনান্গ্রিরিবোখিতঃ ॥ ১৬ ॥ 

১৩। লো-টী। জলনোহগ্রিরিব আকারঃ শরীরং যস্ত তম্। 

১৪1 লো-টী। আদে তং কুস্তকর্ণমবাপ্য অপোথয়ৎ নাশয়ামাস। 

১৫। লো-টী। পশ্চাত্তন্ত গাত্রেষু। 
১৬। লো-টী। পরমায়স্তঃ কপিভিঃ ক্লেশিতো৷ হতো! বা। “আয়ন্তস্তেজিতে ক্ষিণ্ডে 

রশিতে কুপিতে হতে? ইতি কোষঃ। 

তার পর ভীষণ-পরাক্রমশালী অগ্নিতুল্য বানরশ্রেষ্ঠ “দ্বিবিদ' একটি পর্বব্ত 

উৎপাটিত করিয়। কুস্তকর্ণের প্রতি ধাবিত হইলেন ॥ ১৩ ॥ 

মহাবলশালী দ্বিবিদ সেই মহামেঘসদৃশ পর্ববতটা নিক্ষেপ করিলেন। সেটা 

মহাকায় কুস্তকর্ণের নিকট পর্যন্ত না পৌছিয়া তাহার সৈম্তকে নিহত 
করিল ॥ ১৪ ॥ 

বিশাল শিলাসমূহ তাহার গাত্রে পতিত হইয়া বিশীর্ণ হইল, পুষ্পিতাগ্র 
পাদপরাজি ভগ্ন হইয়া ভূতলে পতিত হইল ॥ ১৫॥ 

উত্থিত অগ্নি যেমন বনরাজি দগ্ধ করে, সেইরূপ কুস্তকর্ণ অতিশয় র্লেশ 

প্রাপ্ত হইয়া ক্রুদ্ধ হইয়া মহাবলশালী বানরদের সৈম্তরাজি মথিত করিতে 

লাগিলেন ॥ ১৬ ॥ 

১। ছু 'কারং। ২। ছ “বিক্রম? । ও। ছ অতঃ পরং 'শতশঃ পাদপান্ বীরাশ্চিকষিপুস্তে মহাবলাঃ। 

ইত্যধিকম্। &। ছ'অভিভ্স্ত' । ৫1 ছ 'বলৌকসাম্। 



সস স্পা 

কাণ্ডে] ৬১ ৪৫) ২১ পঞ্চত্বারিংশঃ সর্গ: ৪৭৩৭ 

ৰানরাস্ত হসংক্র গিরিশৃঙ্গৈর্মহাবলাঃ | 

রাক্ষদানামণীকানি নিদ্ঘশ্চ সহত্রশঃ ॥ ১৭ ॥ 

তচ্ছৈলশূঙ্গীভিহতং হতাশ্বরথবাহনমূ । 

রক্ষোরুধিরসংক্লেদং বভূবায়োধনং মহৎ ॥ ১৮ ॥ 

রথিনে বানরেন্দ্রাণাং শরৈঃ কালান্তকোপমৈঃ। 

শিরাংমি সহসা জব দন্তে যুদ্ধলাললাঃ ॥ ১৯1 

বানরাশ্চ মহাত্মানঃ সমুৎপাট্য মহণন্রুমান্। 

রথানস্থান্ গজানুষ্টরান্ রাক্ষসাংস্চাপ্যমর্দয়ন্ ॥ ২০ ॥ 

লোহিতার্রণশ্চ বহবঃ শেরতে বানররধভাঃ | 

নিরস্তাঃ পতিতা ভূমৌ। তাত্রপুষ্প৷ ইৰ ভ্রুমাঃ ॥ ২১ ॥ 
৮ ১ শা? শসা? শপ ০ ৭ 

১৮। লো-টা। শৈলশুল্গে রভিহতম্ অভিথাতো যম্মিন্ তৎ, হতা৷ অশ্বা রথা বাহনানি 
অন্তানি যত্র তে, “হতাশ্বরথবারণ/মিতি কচিৎ পাঠঃ । রক্ষসাং কধিরৈঃসংক্রেদঃ আর্দ্রতা বা যত্র তৎ। 

১৯। লো-টা। «শরৈঃ কালাস্তকোপমৈ"রিতি পাঠঃ । “কালানলোপমৈ*রিতি বা পাঠঃ | 
২০। লো-টী। হয়ান্ খরান্ ব! পাঠঃ 

০ ০ শশী সী সপ্পপী শ লাকী ৮ পিপাসা 

মহাবলশীলী বানরগণও অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়! সহস্র সহ পর্ববতশূঙ্গ দ্বারা 
রাক্ষস-সৈন্তদিগকে নিহত করিতে লাগিল ॥ ১৭॥ 

সেই মহাযুদ্ধে পর্বতশৃঙ্গের আঘাতে অশ্ব, রথ ও অন্যান্ত বাহন নিহত হইতে 
লাগিল এবং রাক্ষস-রক্তে [ চারিদিক্ ] আর্দ্র হইয়া উঠিল ॥ ১৮ ॥ 

রথারোহী রাক্ষসগণ যুদ্ধাকাক্ত্ষায় গঙ্জন করিতে করিতে সহসা কালাস্তক- 
তুল্য শরদ্ার! শ্রেষ্ঠ বানরদের মস্তকে আঘাত করিল ॥ ১৯॥ 

মহামন! বানরগণও বিশাল বৃক্ষসমূহ উৎপাটিত করিয়া রথ, অশ্ব, হস্তী, উন 
ও রাক্ষসদিগকে মর্দিত করিতে লাগিল ॥ ২০ ॥ 

বহু শ্রেষ্ঠ বানর রক্তাক্ত হইয়।৷ রক্পুষ্পসমন্থিত 'ভূপতিত নিক্ষিপ্ত বৃক্ষের 
মত ধরাশায়ী হইল ॥ ২১॥ 

১। ছ ততঃ জু-। ২। ছ শম্তে ৩। ছ 'জহ। ৪। ছ হুষ্রান্ খরাম্াগান। ৫। ছু 

“পাহ্দয়ন | ৬। ছ "ততাক্কা হি'। ৭ ছয় বঙ্গমাঠ। 



৪৭৩৮ রামায়ণ ৬, ৪৫, ২২ [যুদ্ধ 

বানর! বধ্যমানাস্তে রাঁক্ষসেন জঘন্যতঃ। 

সাগরং যেন সংতীর্ণাঃ পথ! তেনৈৰ দুদ্রুবুঃ ॥ ২২ ॥ 

তে স্থলাণি চ নিন্নানি বিষধনবদন। ভয়া। 

লঙ্ঘয়ন্তঃ প্রধাবন্তে। বাঁনরা ন ব্যলোকয়ন্॥ ২৩৪ 

কেচিৎ সমুদ্রং সন্তেরুর্গগনং কেচিদাশ্রিতাঃ। 

কেচিদ্ বৃক্ষান্ সমারূঢ়া মমজ্জ, কেচিদর্ণবে ॥ ২৪ ॥ 

কেচিদ্ গিরীনারুরুহুগু হাঃ কে চৎ সমাশ্রিতাঁঃ | 

নিপেতুর্বানরাঃ কেচিৎ কেচিন্ন ব্যবতস্থিরে ॥ ২৫ ॥ 

তানবেক্ষ্যাঙ্গদে৷ ভগ্নান্ বানরাঁনিদমব্রবীৎ। 

অবতিষ্ঠত যুধ্যামো বানরাঃ কিং গতেন বঃ ॥ ২৬ ॥ 
২২। লো-টা। জঘন্ুতঃ পৃষ্ঠ তঃ। 

২৩। লো-টা। নব্লোকয়ন্ নাপশ্রন, ব্যংলোকয়ঙ্লিতি পাঠে অড়াগমাভাব ললার্যঃ। 

২৬. লো-টী। এত আগচ্ছত, কিং গতেন গমনেন, “স্থতেনেগতি পাঠে সোহ্র্থঃ। 
পেপে পপ লাশ শপ 

সেই বানরগণ কুস্তকর্ণকর্তৃক পশ্চার্দেশে প্রহ্ৃত হইতে হইতে যে প্ 

সাগর লঙ্ঘন করিয়াছিল, সেই পথেই পলায়ন করিতে লাগিল ॥ ২২॥ 
সেই বানরগণ নিম়স্থলসমূহ [ লাফাইয়া ] অতিক্রম করিতে লাগিল, ভয়ে 

তাহাদের মুখ বিষপ্ন হইল, তাহারা কোনদিকে দৃষ্টিপাত না করিয়াই দৌড়াইতে 
লাগিল ॥ ২৩॥ 

কেহ কেহ সমুদ্রে সম্তভরণ করিতে লাগিল, কেহ কেহ আকাশে আশ্রয় 
গ্রহণ করিল, কেহ কেহ বৃক্ষোপরি আরোহণ করিল, কেহ কেহ সমুদ্রে নিমগ্ন 

হইল ॥ ২৪ ॥ 
কেহ পর্বতে আরোহণ করিল, কেহ গুহাগর্ডে আশ্রয় “গ্রহণ করিল, কেহ 

নিপতিত হইল এবং ৫কান কোন বানর অব্যবস্থিতভাবে বিচরণ করিতে 

লাগিল ॥ ২৫ ॥ 

অঙ্গদ বানরদিগকে ভঙ্গ দিতে দেখিয়া তাহাদিগকে বলিলেন--হে বানরগণ, 
০ পপ পা? পাশা? পপ» শাসপীশপপপসশী শি 

১। ছ'এত তিউত'; ছ-টি 'এম তিষ্ত" | 

৬ চা 

স্পা এ স্ল 

শশী শপ পপ আপ এ পি পপ আপ পর ||. আপা 



শক পপ টা ৯ পা পপ ০ ০ পি 
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ভগ্নানাং বো ন পশ্যামি পরিক্রম্য মহীমিমাম্। 

স্থানং সর্বেব নিবর্তধ্বং যুধাধবং বানরোত্তমাঃ | 

তিষঠন্তে মত্ত্যধন্মেহস্মিন গত! মৃত্যোঃ ক মোক্ষথ ॥ ২৭ ॥ 

নিরায়ুধানাং ভ্রবতাঁমসংজ্ঞানাং গতায়ুষামূ। 

ীণামৌপয়িকস্ত্াসং সর্বেবষাং বো জঘন্যতঃ ॥ ২৮ ॥ 

কুলেষু জাতাঃ সর্ষে স্ম বিস্তীর্ণেষু মহুত্হথ চ। 

অনার্্যং খলু যস্ভীতাস্ত্যক্তা ধের্্যং পলায়থ ॥ ২৯ ॥ 

বিকথনানি বে! যানি ুদধার্থ জনসংসদি । 

তাঁনি বঃ ক নু যাতানি সোদগ্রাণি মহান্তি চ ॥ ৩০ ॥ 

২৭ লো-টী। অস্সিন্ মর্ভাধর্ে শরীরে িষস্ো বর্তমান!ঃ ক কুত্র গতা মৃত্যোঃ সকাশাৎ | 
২৮। লো-টী। জঘন্ুতঃ পৃষ্ঠং প্রদর্শা অসংজ্ঞানাং যুদ্ধানভিজ্ঞানামিব গতাযুষ! মিব 

দ্রবতাং নঃ স্ত্রীণাম্ ওপয়িকঃ সামদানাদিজঃ ঘ1তঃ স্্ীভির্বয়ং হস্তব্যাঃ উপায়ৈঃ সামদানাদিভিঃ, 

ব্রাসো+ বা পাঠঃ। ক্ত্রীণাং “নঃ ইতি চ উভয়ত্র কর্তৃকম্মণোঃ যী | 
২৯। লোঁ-টা। সর্কেস্থ তবথ। বিস্তীর্ণেষু খ্যাতেষু অসন্তীতা অপন্তো ভীতাঃ পলায়থ 

এতদনাধ্যং নার্ধযকৃতাং, বস্তীতা” ইতি বা পাঠঃ । 
৩০। লো-টা। বিকখনানি আত্মশ্লাঘনানি। ক মনসি হৃক্মদেহে স্থুলদেহে বা গতানি 

অন্তত্র বা। 
০০০ পপি পপ আপা ও পপ পাপা শেপ পাপী 

অবস্থান কর, আমরা যুদ্ধ করিব, তোমাদের পলাঁয়নে কি হইবে ?॥ ২৬॥ 
ে শ্রেষ্ঠ বানরগণ, পলায়ন করিয়া পৃথিবী পরিভ্রমণ করিলেও তোমাদের 

[ নিরাপদ ] স্থান দেখি না, সকলেই নিবৃত্ত হও এবং যুদ্ধ করিতে থাক, এই 
ত্্যধর্সে অবস্থান করিয়া কোথায় গেলে মৃত্যুর হাত হইতে মুক্তি পাইবে ?॥ ২৭॥ 

' শঙ্তহীন, সংজ্ঞাহীন, পলায়মান আসন্নমৃতা ও স্ত্রীলোকদিগের উপযুক্ত ভীতি 
তোমাদের পশ্চাতে স্থান পাইবার যোগ্য ॥ ২৮॥ 

তোমরা সকলেই নুবিস্তীণণ মহৎ বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছ, তোমরা যে ধৈর্য্য 
ত্যাগ করিয়া ভয়ে পলায়ন করিতেছ, ইহা উত্তম নহে ॥ ২৯॥ 

তোমরা জনসভায় যুদ্ধের জন্য শ্লাঘা প্রকাশ করিয়াছিলে, তোমাদের সেই 
-১। ছ ভিত কষব্র। ২। ছ"ত্যোন*। ৩। ছত্বীভিরৌপরিকো ঘাতঠ। ৪। ছ খ্যাতেযু'। 

৫। ছ'অন্তাযাং। ৬। ছখিতানি'। ৭1 ছ 'ম্পর্ধিত। জনসন্গিধো' | ৮ ছ 'প্রনষ্টানি বিশ্রুতাশি বলানি চ। 

৫৯৫ 
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তীকুপ্রবাদৌপহতা৷ যদি জীবথ ধিক্কৃতাঃ। 

মার্গং সৎপুরুষৈজূ্ষ্টং সেবধ্বং ত্যজ্যতাং ভয়মূ ॥ ৩১॥ 

শয়ামোহগীহ বা যুদ্ধে পৃথিব্যাং ত্যক্তজীবিতাঃ। 

অবাগ্য়াম বা কীর্তিং হত্বা শক্রং মহাহবে। 

ছুশ্রাপং ব্রন্মলোকং প্রা ়াম নিসুদিতাঃ ॥ ৩২ ॥ 

ন কুস্তকর্ণঃ কাকুৎস্থং দৃষ্ট1 জীবন্ গমিযতি। 

দীপ্যমানং সমীপাদ্য পতর্গো! জ্বলনং যথা ॥ ৩৩ ॥ 

পলায়নেন স্বান্ প্রাণান্ যদি রক্ষামহে বয়মূ। 

একেন বহবো ভগ্ন যশো নো! যুধি নউ ক্ষ্যতি ॥ ৩৪ ॥ 

৩১। লো-টা। বানর। ভীরব ইতি প্রবাদান্তৈরূপহতাঃ ধিকৃকৃতাশ্চ 'ভীকুপ্রমাদোপহতা, 

ইতি পাঠে তীরূণাং যুম্মাকং 'প্রমাদেন যূরমেব ভতাঁঃ অল্পজীবিতাশ্চ ইহ শয়ামঃ। 

৩৪1 লো-টা। একগ্রভগ্রান্নাম একেন ভগ্লানাং বরং শ্রেষ্টং যশঃ নাশং গমিষ্যাতি। 

£একেন খলু ভগ্র।না”মতি চ পাঠঃ কচিৎ। 
৯০০০০৩০ াাপ্াীপী এ। শশী তা এ আপি ও শশা জপ পাশাপাশি পিসী পরত 

মহাঁউৎকট শ্লাঘ। [ এক্ষণে ] কোথায় গেল ?॥ ৩০ ॥ 
“ভীরু” অপবাদগ্রস্ত হইয়া যদি জীবিত থাক, তাহ! হইলে ধিক।রভ।জন 

হইবে ; ভয় পরিত্যাগ কর, সংপুরুষগণ যে পথ আশ্রয় করিয়াছেন, সেই পথ 
আশ্রয় কর ॥ ৩১ ॥ 

হয় আমরা এই যুদ্ধে প্রাণ হারাইয়া ধরাশায়ী হইব, অথবা মহাযুদ্ধে 
শক্রনংহার করিয়! কীত্তি অর্জন করিব; নিহত হইলে আমর! ছুর্লভ ব্রহ্মলোকে 
গমন করিব ॥ ৩২ ॥ 

পতঙ্গ যেমন প্রজ্বলিত অগ্নির সান্নিধ্যে আসিয়া! আর জীবিত অবস্থায় ফিরে 
না) সেইরূপ কুন্তকর্ণ রামকে দেখিয়া জীবিত ফিরিবে না ॥ ৩৩॥ 

আমর! যদি পলায়নপূর্ববক স্ব স্ব প্রাণ রক্ষা করি, তাহা হইলে মাত্র একজনের 
আক্রমণে অনেকের পরাভবে আমাদের যুদ্ধের খ্যাতি নষ্ট হইবে ॥ ৩৪ ॥ 

এ শ্পশপ পাশ পেশ 7 শপ পাপা পাস পপর 

১। ছ'-দো মহতাং। ২। ছ *শমীম হি হতা যুদ্ধে পৃথিব্যামল্পজীবিতাঃ;। ৩। ছ'কীণ্ডিং বা'। 
৪1 ছ বা । ৫& | ছ অতঃপরং “সমগ্রাঃ পুত্রদারৈর্ব। বিহরামে! যথাহুথম্। কাননানি বিচিন্বস্তো নদীঃ পথ- 

বনানি চ? | ইত্যধিকম্। ৬। ছ “যন্ত্র প্রাণান্ রক্ষাম সংযুগে'। ৭। ছ বহুনামেকভগ্ানাং যশে!। নাশং গমিযতি' | 



কাণ্ডে] ৬ ৪৫, ৩৮ পঞ্চচত্বারিংশঃ সর্গ: ৪৭৪১ 

এবং ক্রবাণং তং শুরমঙ্গদং বানর! ভয়াঁৎ। 

বিদ্রবস্তত্তদ! বাঁক্যমুচুঃ শুরবিগহিতমূ ॥ ৩৫ ॥ 

কৃতং নঃ কদনং ঘোরং কুস্তকর্ণেন রক্ষলা। 

ন স্থানকালো গচ্ছাঁমো৷ দয়িতং জীবিতং হি নঃ॥ ৩৬ ॥ 

এতাবদুক্তা প্লবগাঃ সর্বেবে তে ভেজিরে দিশঃ। 

তীমং ভীমাক্ষমায়ান্তং দৃষ্ট1 রাক্ষলমাহবে ॥ ৩৭ ॥ 

দ্রবমাণাস্ত তে ত্রাসাদক্গদেন বলীয়সা । 

সান্তৈশ্চাপ্যভিমানৈশ্চ সর্বব এব নিবস্তিতাঃ ॥ ৩৮ ॥ 
ইত্যার্ষে বাল্ীকীয়ে রামায়ণে আদ্দিকাব্যে যুদ্ধকাণ্ডে বানরাশ্বাসনং নাম 

পঞ্চ5ত্বারিংশঃ সর্গ2 ॥ ৪৫ ॥ 

৩৬। লো-টী। কদনং পীড়া, স্থানকালঃ অনস্থিতিকালেো ন ভবতি, অতো গচ্ছামঃ 
পলায়ামঃ হি বন্মাৎ উন্নসং বৃহন্নাসং রাক্ষসমাহ (?) ব! পাঠঃ । 

৩৮। লো-টা। বলীমুখাঃ, 'বলীয়সে'তি বা পাঠঃ। সাত্ত্বৈঃ সামপ্রয়োগৈঃ অভিমানৈশ্চ 
রাজপুত্রপ্রণয়ৈঃ ব্নেহৈরিতার্থঃ। যদ্ধা, অভিমানৈঃ পশ্চাস্তাবিততকৃতহিংসাদিভিঃ, “অভিমানো- 
হর্থাদিদর্পে জ্ঞানে প্রণয়হিংসয়ো”বিত্যমরঃ | 

[ লো-টী। ] সমুদিতাঃ অন্ঠৈঃ সম্যক্ কথিত্তা ভীম বিক্রম! যেষাং তে। 
লাঙ্কাকাণ্ডে বানরাশ্বাসঃ ॥ ৪৫ ॥ 

বীর অঙ্গদ এইরূপ বলিলে ভয়ে পলায়মান বানরগণ তখন তাহাকে বীর- 
বিগহিত এই কথা বলিল-_॥ ৩৫ ॥ 

রাক্ষস কুন্তকর্ণ আমাদের ভীষণ পরাভব ঘটাইয়াছে, অবস্থানের সময় নাই, 
আমর! পলায়ন করিব, জীবন আমাদের প্রিয় বস্তু ॥ ৩৬ ॥ 

এই বলিয়া সেই বানরগণ সকলে ভীষণ-লোচনশালী ভীষণ রাক্ষসকে যুদ্ধে 
আগমন করিতে দেখিয়া চতুদ্দিকে পলায়ন করিতে লাগিল ॥ ৩৭ ॥ 

বলশালী অঙ্গুদ ভয়ে পলায়মান সেই বানরগণের সকলকেই সাস্তবনা ও 
গ্রীতিগ্রদর্শনদ্বার! নিবর্তিত করিলেন ॥ ৩৮ ॥ 

মহধি বানীকি-প্রণীত আদিকাব্য রামায়ণের যুদ্ধকা বানরাশ্বাসন-নামক 
৪৫শ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৪৫॥ 

১। ছ এবমুক্ত তু'। ২। ছ “মুনম। ৩। ছ দ্রবন্তস্তত্র তে'। ৪ ছ 'বলীমুখাঃ'। 
৫ ছ 'সান্বনৈশ্চানুম।নৈশ্” । ৬ ছ অতঃপরং “ততঃ পুনহহারিবুষভা মহৌজসম্তদাহবে গিরিতটপাদপায়ুধাঃ। 

যুহুখসঃ সমুদিতভীমবিক্রম| ব্যবস্থিতাঃ পরবলদপন|শনা$ ॥ ইত্যধিকম্। 
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(৪৬) ষউচত্রারিংশঃ সর্গঃ 

তে নিরৃতা মহাকায়াঃ শ্রত্বাঙ্গদবচত্তদ।। 

নৈষ্ঠিকীং বুদ্ধিমাস্থায় তন্থঃ সংগ্রামকাজ্কিণঃ ॥ ১॥ 

সমুদীরিতবীর্য্যান্তে সমারোপিতবিক্রমাঃ | 

পর্য্যবস্থাপিতা। ৰাক্যৈরঙ্গদেন বলীমুখা: ॥২ ॥ 

চক্র যুদ্ধং সতুমুলং বানরাস্ত্যক্তজীবিতাঁঃ। 

্রহর্ষাদাগতোৎসাহ। মরণে কৃতনিশ্চয়াঃ ॥ ৩ ॥ 

অথ বৃক্ষান্ মহাঁকায়ান্ সানূনি স্থমহাস্তি চ। 

বানরাস্ত-ঁমুৎপাট্য কুস্তকর্ণমুপাদ্রেবন্ ॥ ৪ ॥ 

১। লো-টা। নৈঠিকীং ধুদ্ধমবন্তং বয়ং করিষ্যাম ইতি নিষ্ঠং গতাং বুদ্ধিম্। 
২। লো-টী। সমুদ্রীরিতানি প্রকাশিতানি বীধ্যাণি শক্তয়ো! ধেস্তে। “সমারোপিত- 

বিক্রমাঃ' কৃতবিক্রমাঃ | 

৪। লো-টা। সানুনি প্রস্থানি পর্বতৈকদেশানিতি যাবৎ, 'শৃঙ্গাণীতি বা পাঠঃ। 
পল ৯৭, ৯ পাস 

তখন অঙ্গদের কথা শুনিয়া! মহাকায় বানরগণ নিবৃত্ত হইয়! নৈচ্ঠিক বুদ্ধি 

অবলম্বনপূর্ধবক সংগ্রামাকাজ্ষায় অবস্থান করিতে লাগিল ॥ ১॥ 

অঙ্গদ বাক্যদ্বারা বানরদিগকে অবস্থান করাইলেন, তিনি তাহাদের বীরত্বের 

কথা বলিলেন এবং তাহাদের উপর পরাক্রমের আরোপ করিলেন ॥ ২॥ 

বানরগণ আনন্দে উৎসাহিত হইয়া মৃত্যুর জন্য “কৃতসংকল্প” হইল এবং 

জীবনের আশা ত্যাগ করিয়৷ যুদ্ধ করিতে লাগিল ॥ ৩॥ 

বানরগণ সত্বর বিশাল বিশাল বৃক্ষ ও সুবিশাল পর্ধতসানু উৎপাটিত করিয়া 

কুম্তকর্ণের গ্রতি ধাবিত হইল ॥ ৪॥ 

সপ এ শা পা স্ীপসসপ+  ০-০ স্ প 

2 আন জজ 

১। ছ'সর্বেধ। ২। ছ'অতঃ পরং 'প্রহ্ধাদাগতাসর্ষাঃ সংগ্রামে কৃতানশ্চয়।১' ইত্যধিকম্। ৩। ছ ইদমর্ঘং 

নাস্তি। ৪। ছ'-কায়া। ৫ ছগচমহান্তিচ'। 
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তান্ সমাপততো দৃষ্ট। কুস্তকর্ণ: প্রতাপবান্। 

ব্যদ্রাবয়ৎ স্থুসংরন্ধো। মেঘানিৰ সদাগতিঃ ॥ ৫ ॥ 

ততস্ত তং মহাবীর্ধ্যং নৰ বানরযুখপাঃ। 

শিলাশ্চোগ্ভম্য বিপুলাঃ কুস্তকর্ণমুপান্রবন্ ॥ ৬॥ 

অঙ্গদঃ কুমুদে নীলে! গবাক্ষশ্চন্দনে হরিঃ। 

মৈন্দোহথ দ্বিবিদশ্চৈৰ জানম্ববান্ বিনতস্তথ। ॥ ৭ ॥ 

যুগপৎ প্রাহরন্ সর্ব ুস্তকর্ণে মহাৰলে। 

তস্য গাত্রে বিনির্ভগী: শিলা: শৈলনিভাত্তথা 

ধ্বজং রথং খরাংশ্চৈৰ সৃতঞ্চেব ব্যপোখয়ন্ ॥ ৮॥ 

সোহবপ্ল,ত্য রথাদ্বীরঃ শুলমুগ্ধম্য সত্বরঃ। 

বেগেনাভ্যৎপপাতাথ পক্ষবানিৰ পর্ববতঃ ॥ ৯ ॥ 
পি ৮ এ 

৫। লো-টী। সদাগতির্বাুঃ | 

৮। লো-টী। বিনির্ভগ্না বিবিধগ্রকারেণ ভগ্নাঃ| «বিভিষ্নান্তাঃ ইতি বা পাঠঃ। 

প্রতাপশালী কুস্তকর্ণ তাহাদিগকে আসিতে দেখিয়া অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া 
বায়ু যেমন মেঘসমূহকে বিদ্রাবিত করে সেইরূপ তাহাদিগকে বিদ্রাবিত করিতে 
লাগিলেন ॥ ৫ ॥ 

তার পর অঙ্গদ, কুমুদ, নীল, গবাক্ষ, চন্দন, মৈন্দ, ছিবিদ, জান্ববান. ও বিনত 
এই নয়জন দলপতি বিশাল শিলা উত্তোলিত করিয়! কুস্তকর্ণের প্রতি ধাবিত 
হইলেন ॥ ৬৭ ॥ , 

মহাবলশালী কুম্তকর্ণের উপর তাহারা সকলেই একসঙ্গে প্রহার করিতে 
লাগিলেন। পর্ধতসদৃশ শিলাসমূহ তাহার গাত্রসংস্পর্শে খণ্ড খণ্ড হইয়া ধ্বজ, 
রথ, গর্দভসমূহ ও সারথিকে নিহত করিল ॥ ৮ ॥ 

বীর ুস্তকর্ণ ত্বরান্বিত হইয়া রথ হইতে লাফাইয়! পড়িয়া শুল উত্তোলনপুর্ববক 

১। ছ 'মৈনশ্চ' | ২। ছ লবান'। ৩। ছ কর্ণ মহাবলম্। ৪। “ভিজা । ৫1 ছ 'নাপাতান্ 
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কুস্তকর্ণঃ সংকর দ্ধ শুলমুগ্যম্য সম্ত্রমাৎ। 

আর্দয়ৎ স মহাবেগঃ সমস্তাদিক্ষিপন্ রিপুন্ ॥ ১০ ॥ 

শতানি সপ্ত চাট চ সহত্রাণি চ বানরাঃ। 

বিকীর্ণাঃশৈরতে ভূমৌ৷ ু স্তকর্ণ নিপাঁতিতাঃ ॥ ১১ ॥ 

যোঁড়শীফৌ চ দশ চ ভ্রিশত' বিংশতিং তথা । 

স সংগৃহা তু বাহুভ্যাঁং নিম্পিপেষ চ রাক্ষলঃ ॥ ১২ ॥ 

যথা! নলৰনং নাগঃ প্রভিম্নকরটে। বলী। 

তথা ৰানরসৈন্যানি স ন্ পর্ধযধাবত ॥ ১৩ ॥ 

হুনৃমান্ শৈলশৃঙ্গাণি বৃক্ষাংশ্চ বিবিধান্ বহুন্। 

ববর্ষ কুম্তকর্ণন্ শরীরে বানরর্ষভঃ ॥ ১3। 
পাপ পক 

১০। লো-টা। সংভ্রমাদ্ বেগ।ৎ অর্দায়ৎ অড়াগমাভাব আব্ষঃ| 

১১1 লো-টী। সপ্ত শতানি অষ্টৌ চ শতানীত্যন্বয়ঃ। 
পপ ৯ পপস্পসপীপপা | পপি ০ পাশ পাশ শসা " পেশ পপ | পাপন শসা | শিলা | পিিশা আপে পিসি পাপ পপ পপ পপ ০৬ পীস প  -প পা্প 

1 পাপ সপ শ্পাসপস্পিষ্প | পা ৮ তাপ পা শী স্পা তিশা পা ০ পপ  িপস্পীা পাপী পা ৯ পাশ শা শীট সপ শীশিপীশশাশপা? এ, 

৬৯০০০, পপ পা 

পক্ষযুক্ত পর্বতের ন্যায় বেগে উৎপতিত হইলেন ॥ ৯ ॥ 
মহাবেগশালী সেই কুস্তকর্ণ অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া সত্বর শুল উত্তোলনপূর্ববক 

চারিদিকে নিক্ষিপ্ত করত শক্রদিগকে সংহার করিতে লাগিলেন ॥ ১০ ॥ 
আড়াই হাজার বানর কুস্তকর্ণকর্তক নিহত হইয়া বিক্ষিপ্ত ও ধরাশায়ী 

হইল ॥ ১১ ॥ 
রাক্ষস কুস্তকর্ণ আট, দশ, ষোল, বিশ ও ত্রিশটি করিয়া রানরকে বাহুপাশে 

গ্রহণ করিয়! নিম্পেষিত করিতে লাগিলেন ॥ ১২ ॥ 
বলবান্ মত্তহস্তী যেমন নলবন বিধ্বস্ত করে, কুস্তকর্ণ সেইরূপ বানরসৈম্- 

দিগকে মর্দিত করিয়া ধাবিত হইতে লাগিলেন ॥ ১৩ ॥ 
বানরশ্রেষ্ঠ হুমান্ কুস্তকর্ণের গাত্রে নানারকমের বছ বৃক্ষ ও পর্ববতশূঙ্গ 

বর্ণ করিতে লাগিলেন ॥ ১৪ ॥ 
সাদ পিস পাপা পাপা পা পাপা আপস 

১। ছ'সসংতুদ্ধ। ২। ছ 'অর্দয়ন মহ] | ৩। ছণহরীনা। ৪। চ 'অশেরংন্ডে হত। ভু+। 
৫1 ছ“-কর্ণেন রক্ষসা'। ৬। ছওভ্রিংশতিং। ৭। ভ 'দংপরিধজা,। ৮। ছ'সা। ৯। ছ 'মৃদুমনপাধাবত' | 
১*। ছ “শিরত্তম্বরমাস্থিতঃ' ৷ 
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তানি পর্ববতশুঙ্গাণি শুলেন তু বিভেদ সঃ। 

বত বৃক্ষবর্ষং চ কুস্তকর্ণে। মদোৎকটঃ ॥ ১৫ ॥ 

ততো হরীণাং তদনী কমুগ্রং ছুদ্রাব শুলং নিশিতং ্রগৃহ | 

তস্থো তু তন্তাপততঃ পুরস্তান্ মহীধরাগ্রং হনুমান গৃহীত্বা ॥১৬। 

স কুস্তকর্ণং কুপিতো৷ জঘাঁন শৈলেন তেন প্লবগ প্রবীরঃ। 

সচাঁপি তে উদাহরন ন চুক্ষুভে কালসমপ্রভাবঃ ॥ ১৭ ॥ 

স শৃলমাবিধ্য তড়িৎপ্রকাশং গিরিং যথ! র্থলিতাগ্রশঙ্গম | 

বাহ্ৰন্তরে মারুতিমাজঘান গুহোহচলং ক্রৌঞ্চমিবোগ্রশক্ত্যা ॥ ১৮ ॥ 
পোপ ০৮ ০ পাস পাপাশীা ৯ স্পাাপপপপসিশা 

১৬। টিন আপততঃ আগচ্ছতঃ। 

১৮। লো-টী। আবিধা ভ্রাময়িত্বা বাহ্বস্তরে বাহ্বের্মধ্যে অচলং পর্বতং, “গুহেরিতা 

ক্রৌঞ্চমিবোগ্রশক্তি”রিতি পাঠঃ । 

মদোনত্ত টক শূল দ্বারা (সেই পব্বতশু্গসমূহ বিদারিত টিপা এবং 

নিক্ষিপ্ত বৃক্ষরাজি ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন ॥ ১৫ ॥ 

তার পর কুস্তকর্ণ শাণিত শুল গ্রহণ করিয়া সেই উগ্র বানরসৈন্তের প্রতি 
ধাবিত হইলেন । হনুমান্ পর্ন্বতশিখর গ্রহণ করিয়া সেই ধাবমান কুস্তকর্ণের সম্মুখীন 
হইলেন ॥ ১৬॥ 

পপ পা পাল নত 

বানরশ্রেষ্ঠ হনুমান কুপিত হইয়া সেই পর্বতদ্বারা কুস্তকর্ণকে আঘাত 
করিলেন । কালতুল্য প্রভাবশালী বেগবান কুস্তকর্ণ তন্দারা প্রহ্ৃত হইয়াও বিচলিত 
হইলেন না ॥ ১৭ ॥ 

কান্তিকেয় যেন উগ্রশক্তি দ্বার। ক্রৌঞ্চপর্র্বত বিদ্ধ করিয়াছিলেন, কুস্তকর্ণ 
সেইরূপ হনুমানের বক্ষঃস্থলে বিছ্যুৎতুল্য প্রভাময় প্রজ্বলিত শিখরাগ্রযুক্ত পর্বতের 
ম্যায় শুল বিদ্ধ করিলেন ॥ ১৮ ॥ 

১। ছ'বিভেদ'। ২। ছ 'মহাবলঠ'। ৩। ছ 'নিগৃহা। ৪। ছ'-তোইভুপেত'। ৫। ছ 

“কপিপ্রবীরঃ (1) | ৬। ছ “মাদায়। ৭। ছ'প্রভানং | ৮ ছ 'গিরিবথা। ৯। ছ -শৃর্গঃ। 



৪৭৪৬ রামায়ণে ৬ ৪৬, ১৯ [ যুদ্ধ- 

স শুলনিিম্নমহাভূজান্তরঃ স্ুবিহবলঃ শোণিতমুদ্িগরন্ মুখাৎ। 

ননাদ ভীমং হনুমান্ মহাহবে তপান্তমেঘস্তনিতোপমস্বরঃ ॥ ১৯ ॥ 

ততো! বিনেছু: সহস। প্রহ্ৃষ্ট। রক্ষোগণাস্তং ব্যথিতং নিশম্য। 

প্নর্গমাশ্চাপি তদ। ভয়ার্তাঃ প্রছুদ্রবুস্তে সহসৈৰ ভীতাঃ ॥ ২০ | 

নীলশ্চিক্ষেপ শৈলাগ্রং কুস্তকর্ণীয় সংযুগে । 

তমাপতস্তং সম্পষ্য মুষ্টিনাভিজঘান সঃ ॥ ২১ ॥ 

ুষ্টিপ্রহারাভিহতং শৈলাগ্রং তদ্ধাশী্ধ্যত। 

সবিস্ফ,লিঙ্গং সম্বালং পপাত চ মহীতলে ॥ ২২ ॥ 

১৯। লো-টী। স বিহ্বলঃ অবশঃ। 
২৯। লো-টী। তয়েন ঘোরেণ রক্ষস। আর্তাঃ পীড়িতাঃ। প্রবঙ্গমাশ্চাপি হি তদ্বাথার্তা, 

ইতি বা! পাঠ ।॥ ভয়ং প্রতিভয়ে ঘোরে প্রহ্থনে কু কম্ত চে'তি কোষঃ। 

২১। লো-টা। শৈলাগ্রং শৈলোতমম্। “অগ্রোহধিকে প্রধানে চ প্রথমে 

চাভিধেয়বদিতি কোযঃ। 

হনুমানের বিশাল বক্ষঃস্থল শুলদ্বারা বিদারিত হইল, হনুমান্ বিহ্বল হইয়া 
মুখদিয়। রক্ত বমন করিতে করিতে বর্ধাকালীন মেঘগর্জনের ন্যায় গম্ভীরম্বরে 
মহাযুদ্ধে ভীষণ গর্জন করিতে লাগিলেন ॥ ১৯ ॥ 

তার পর হনুমান্কে ব্যথিত দেখিয়া রাক্ষদগণ সহসা আনন্দিত হইয়া গর্জন 
করিতে লাগিল এবং বানরগণ সহসা ভয়ার্ত হইয়া পলায়ন করিতে লাগিল ॥ ২০ ॥ 

যুদ্ধে 'নীল' কুস্তকর্ণের প্রতি পর্বতাগ্র নিক্ষেপ করিলেন, তাহ! পতিত 
হইতেছে দেখিয়৷ কুস্তকর্ণ মুষ্টিদ্বারা আঘাত করিলেন ॥ ২১॥ 

তাহার মুষ্ট্যাঘাতে সেই পর্ধ্বতশৃঙ্গ বিদারিত হইল এবং অগ্নিশিখ৷ ও স্ফুলিঙ্গের 
সহিত ভূতলে পতিত হইল ॥ ২২॥ 

১। ছ'সংবি-। ২। ছ দমুদ্বমন্গ। ৩। ছ “যশাঃ। ৪। ছ'যুগান্ত'। ৫। ছ' পমন্বনমূ*। 

ছু “শ্চাণ্ড ভয়ার্দিতান্তদ।' | ৭। ছকুস্তকর্ণ্ত তৎ প্রেক্ষা'। ৮। ছু 'নিপপাত ভতে। ভুবি 
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ত্দ.ষট্ কুস্তকর্ণম্ত কণা দাঁরুণমাহবে। 

ঝষভঃ শরভে৷ নীল গবাক্ষে। গন্ধমাদন:। 

পঞ্চ ৰানরশার্দলাঃ কুম্তকর্ণমুপাদ্রবন্ ॥ ২৩ ॥ 

শৈলৈ্ব ক্ষস্তলৈশ্চৈব মুষ্ঠিভিশ্চ মহাঁবলাঃ 

কুম্তকর্ণং মহাঁকায়ং তে সর্ব্বেহভ্যহনন্ ভূশম্ ॥ ২৪ ॥ 

স্পর্শানিব প্রহারাংস্তান্ মন্যমানে। ন বিব্যথে। 

খাষভঞ্চ মহাঁবীধ্যং বাহুভ্যাঁং পরিষন্থজে ॥ ২৫ ॥ 

কুম্তকর্ণভূজাভ্যাং তু পীড়িতো বানরোভমঃ | 

স পপাত ততো! ভূম। মুখাচ্ছোণিতমুদ্ধমন্ ॥ ২৬ ॥ 

মুষ্টিনা শরভং চাপি জানুন! নীলমাহবে। 

আজঘান গবাক্ষ্ তলেনেন্দ্ররিপুস্তথ ॥ ২৭ ॥ 
০ সপ সপ 

২৬। লো-টী। “স পপাত” ইত্যগ্রার্ধপদে পপাত খষভো! ভূমৌ মুখাদাগতশোণিত, 

ইতি কচিৎ পাঠঃ। 

স্পা শসা 

যুদ্ধে কুম্তকর্ণের সেই দারুণ কার্ধ্য দর্শন করিয়া! খষভ, শরভ, নীল, গবাক্ষ 
ও গন্ধমাদন এই পাঁচজন শ্রেষ্ঠ বানর কুন্তকর্ণের সম্মুখীন হইলেন ॥ ২৩॥ 

মহাবলশালী তাহারা সকলে পর্বত, বৃক্ষ, 'চপেট ও মুষ্টিদ্বারা মহাকায় 
কুম্তকর্ণকে অত্যন্ত প্রহার করিতে লাগিলেন ॥ ২৪ ॥ 

কুস্তকর্ণ সেই প্রহারগুলিকে স্পর্শ মাত্র মনে করিয়৷ ব্যথিত হইলেন না এবং 
মহাবলশালী “খষভ'কে ছুই বাহু দ্বারা আলিঙ্গন করিলেন ॥ ২৫ ॥ 

বানরশ্রেষ্ঠ খ্ষভ কুন্তকর্ণের ভূজদ্বয়ে গীড়িত হইয়া মুখদিয়া রক্ত বমন 
করিতে কৃরিতে ভূতলে পতিত হইলেন ॥ ২৬॥ 

কুম্তকর্ণ যুদ্ধে মুগ্টিদ্বারা শরভকে জানুদ্বারা নীলকে এবং গবাক্ষকে চপেটদারা 
আঘাত করিলেন ॥ ২৭॥ 

১। ছ “-কর্ণং প্রদুক্রবু' । ২। ছ দবলম্। ৩। ছপর্বেহপি প্রজদ্িরে। ৪ | ছি 'বানরর্বভঃ'। 

৫1: ছ'পপাত খধভো ভূমৌ'। ৬। ছু “দাগতশোণিতঠ । ৭ | ছ “সতদ1। 

৫৯৩৬ 
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্রহারৈর্্যথিতান্তে তে মুযুহুঃ শোণিতোক্ষিতাঃ। 

নিপেতুশ্চাপি মেদিন্যাং নিকৃত। ইব কিংগকাঃ ॥ ২৮ ॥ | 

তেষু বানরমুখ্যেযু পতিতেষু মহাত্মস্তু। 

বানরাণাং সহআণি ুস্তকর্ণ গ্রহ্ক্রবুঃ ॥ ২৯॥ 

তে শৈলমিব শৈলাভাঃ সমারুরুহুরুখিতা 

তং নখৈর্'শনৈশ্চৈৰ জানুভিুষ্টিভিস্তলৈঃ 

কুম্তকর্ণং মহাকায়মভিজন্বঃ পরস্পরমূ ॥ ৩০ ॥ 

তৈশ্চ বাঁনরসাহজ্রৈঃ পরিক্ষিণ্তঃ সমস্ততঃ | 

ররাজ রাক্ষসব্যাস্বরো গিরিরাত্বরুহৈরিব ॥ ৩১ ॥ 
৯ শপ পপ বা» 

২৮। লো-টী। কিংশুকাঃ পলাশবুক্ষাঃ। 

৩০। লো-টী। “দদংশুশ্চেতি পাঠঃ, কচিৎ ব্যনদংশ্চেতি। পরম্পরং মিলিত্বা। 

প্লুবঙ্গমা” ইতি বা পাঠঃ। 

৩১। লো-টী। পরিক্ষিপ্ো বেঠিতঃ আত্মরুহৈরিৰ ্ষরিব। 
ক পপ রস, পাপা পাপা পপ ৮ এ ০ 

তাহার! প্রহারে ব্যথিত ও রক্তাক্ত হইয়া ুচ্ছিত হইলেন এবং কর্তিত 
পলাশবৃক্ষের স্তায় ভূতলে পতিত হইলেন ॥ ২৮ ॥ 

সেই মহামনাঃ প্রধান প্রধান রানরগণ পতিত হইলে সহস্র সহ বানর 

কুম্তকর্ণের দিকে ধাবিত হইল ॥ ২৯॥ 

পর্বিতসদৃশ সেই বানরগণ পর্ধবততুল্য বিশালকায় কুন্তকর্ণের 'উপরে 
আরোহণ করিল এবং নখ, দস্তঃ জানু, মুষ্টি ও চপেটদ্বারা পরস্পর তাহাকে আঘাত 
করিতে লাগিল ॥ ৩০ ॥ 

পর্বত যেমন উপরিসপ্তাত বৃক্ষ ব ক্ষুদ্র পর্ববতাদি দ্বারা শোভা পায়, রাক্ষস- 

শ্রেষ্ঠ কুম্তকর্ণ চারিদিকে সেই সহস্র সহত্র বানরে পরিবেষ্টিত হইয়া সেইরূপ শোভা 
পাইতে লাগিলেন ॥ ৩১ ॥ 

১। ছভ্তৈস্তে। ২। *রমুপাত্রবন । ৩। ছ'তং'।৪| ছ 'সর্ববতঃ পবগর্যভা১'। ৫। ছ “স্তদা'। 

৬। ছ অতঃ পরং 'দমারুরুহুরুৎপতা দদংশুল্ছে মহাবলাঃ' ইতাধিকমু। ৭ ছ 'প্লবঙমাঃ।' ৮। ছ'ততঃ স'। 
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বাহুভ্যাং বাঁনরান্ সর্ববানাকৃত্য স মহাবলঃ। 
ভক্ষয়ামাঁস সংজ্ুদ্ধে। গরুড়ঃ পন্নগানিব ॥ ৩২ ॥ 

প্রক্ষিণ্াঃ কুম্তকর্ণেন বক্তে পাতালসন্নিভে। 

নাসাঁপুটাভ্যাং নিম্পেতুঃ কর্ণীভ্যাং চৈব বানরাঃ ॥ ৩৩॥ 

মাংসশোগণিতসংরেদাং কুর্ববন্ ভূমিং স রাক্ষলঃ। 

চচার হরিসৈন্যেষু কালাগ্নিরিব মুচ্ছিতঃ ॥ ৩৪ ॥ 

বজ্জহস্তে। যথ। শক্রঃ পাশহস্তে। যথ। যমঃ । 

শুলহস্তো বভেৌ৷ তথ্বৎ কুম্তকর্ণে! মহামধে ॥ ৩৫ ॥ 

যথ৷ গুর্কাণ্যরণ্যানি গ্রীষ্মে দহতি পাবকঃ। 

তথা বানরসৈন্যানি স দদাহ মহাবলঃ ॥ ৩৬ ॥ 

৩৪। লো-টী। মুঙ্ছিতঃ সোচ্ছুর উদ্তুযনবানিতার্থঃ। 'মুচ্ছিতমপি সোচ্ছ,য়ে চ মু 

চেতি কোষঃ। কালাগ্রিঃ প্রলয়কাল।গ্রিরিব। 

গরুড় যেমন জর্পদিগকে ভোজন করে, মহাবলশালী কুস্তকর্ণ ুন্ধ 
হইয়া সেইরূপ সমস্ত বানরকে ছুই বাহুদ্বারা আকর্ষণপূর্বক ভক্ষণ করিতে 
লাগিলেন ॥ ৩২ ॥ 

কুস্তকর্ণ বানরদিগকে পাতাঁলতুল্য বদনবিবরে নিক্ষেপ করিলেন এবং তাহারা 
কর্ণ ও নাসিকা দিয়! বহির্গত হইতে লাগিল ॥ ৩৩ ॥ 

কুস্তকর্ণ পৃথিবীকে মাংস ও শোণিত দ্বারা সিক্ত করিয়া বানরসৈশ্থমধ্যে 
প্রদীপ্ত কালাগ্নির ম্যায় বিচরণ করিতে লাগিলেন ॥ ৩৪ ॥ 

মহাযুদ্ধে শুলধারী কুস্তকর্ণ বজ্রধারী ইন্দ্র ও পাশধারী যমের স্তায় শোভা 

পাইতে লাগিলেন ॥ ৩৫ ॥ 
আগ্ন যেমন গ্রীত্মকালে শু্ষ অরণ্য দগ্ধ করে, মহাবলশ. লী কুম্তকর্ণ সেইরূপ 

০ সপ শপ সস পপ শি 

১। ছ"নন গ্রগৃহ তু'। ২। ছ অতঃ পরং তক্ষামাস লাংুদ্ধো হীন, রবিহান্। বুবুধে ন হারা 

পরধ্ধতা রৈর্পহাবলঃ ॥ ইতাধিকম্। ৩। ছ 'তন্মিন'। 



৪8৭৫০ রামায়ণে ৬, ৪৬, ৩৭ [ যুদ্ধ- 

ততস্তে হম্যমানাস্ত হতযুথা বিনায়কাঃ 

বানরা ভয়সংবিগ্ন। নিন ॥ ৩৭ ॥ 

ততো নিপীভ্যমীনান্তে কুম্তকর্ণেন বানরাঃ। 

রাঘবাভ্যাং সমাজগ থার্ড নষচেতসঃ॥ ৩৮ ॥ 

তমাঁপতন্তং সংপ্রেক্ষ্য কুম্তকর্ণং মহাঁৰলমূ। 

উৎপপাত ততে। বীর; সৃগ্রীৰো বানরাধিপঃ ॥ ৩৯ ॥ 

স সাবু সহ্ম! সংপ্রগূহ মহাকপিঃ | 

অভিদুদ্রোব বেগেন কুস্তকর্ণং মহাহবে ॥ ৪০ ॥ 
পোপ ৬ পপ সপ৮ পপি শা এ ০ ৩ পাপ: 5 পাপা পাশা ০ ্পস্পেপেপাপপশীগশত সপ | তপপপ াপপ এ এ 

৩৭। লো-টা। বিকৃতত্বরাঃ বিশেষেণ কৃতম্বরা উচৈঃম্বরা ইত্যর্থঃ। “বিকৃতৈঃ 

হ্ববৈ'রিতি বা পাঠঃ। 

৩৮। লো-টা। ঘিথা বিষুর দিবৌকস* 'ব্যথার্তা নষ্টচেতম৮ ইতি বা পাঠঃ 

৪০1 লো-টা। “সশাথবৃক্ষং “স সালবুক্ষ'মিতি বা পাঠ। 

বানরসৈন্ দিগকে দগ্ধ করিতে লাগিলেন ॥ ৩৬ ॥ 
তার পর সেই নায়কহীন যুথভরষ্ট বানরগণ হত্যার ভয়ে উদ্দিগ্ন হইয়া বিকৃত্- 

ত্বরে চীৎকার করিতে লাগিল ॥ ৩৭ ॥ 

তার পর সেই বানরগণ কুস্তকর্ণকর্তৃক নিগীড়িত হইয়া বেদনায় কাতর ও 

নিরুৎসাহ হইয়া রামলক্ষ্মণের সহিত সম্মিলিত হইল ॥ ৩৮ ॥ 

তার পর মহাবলশালী কুস্তকর্ণকে আসিতে দেখিয়া বানররাজ বীর স্ুগ্রীব 

উৎপতিত হইলেন ॥ ৩৯ ॥ 

মহাযুদ্ধে মহাকপি সুগ্রীব সহসা শালবৃক্ষ গ্রহণ করিয়া বেগে কুস্তকর্ণের 

প্রতি ধাবিত হইলেন ॥ ৪০ ॥ 

১। ছণর্বিকৃতং ্বরম্ণ। ২। ছ “রথ বিষুং দিবৌকলঠ। ৩। ছ'শাল-”। ৪। ছ"*বলঃ। 



কাণ্ডে] ৬ ৪৬, ৪৪ . ষট্চত্বারিংশঃ সর্গ; ৪৭৫১ 

কপিশোণিতদিগ্বাঙ্গং ভক্ষয়্তং প্লবঙ্গমান্। 

কুস্তকর্ণং স্থিতং দৃষ্ট] স্থগ্রীবে! াক্যমনতবীৎ ॥ ৪১॥ 

নিহত মে ত্বয়! বীরাঃ কৃতং কর্ম স্দুফরমূ। 

তরাসিতানি চ সৈন্যানি প্রাপ্ত, তে পরমং যশঃ ॥ ৪২ ॥ 

ত্জৈতান্ বানরান্ সর্ধবান্ কিমেভিস্ত্ করিষ্যসি । 

সহস্বৈকং নিপাতং মে সালবৃক্ষম্ত রাঁক্ষদ ॥ ৪৩॥ 

তদ্বাক্যং হরিরাজস্ত সত্ৃধৈর্ধ্যসমন্থিতমূ। 

শরত্বা রাক্ষসশার্দ'লঃ কুত্তকর্ণোহব্রবীদ্ধচঃ ॥ ৪৪ ॥ 

[ ো-টী ]। বিবৃতানি যুদ্ধার্থ, বিস্তৃতানি সর্বাণি নখমুখলাঙ্,লাদীন্যঙ্গানি যেন সঃ 
বিবৃতপর্বাঙ্গঃ। “বিবৃতা! ক্ষুদ্রগ্ভেদে বিস্তৃতে ত্বভিধেয়বদি'তি কোষঃ। *বিকৃতসর্ববাঙ্গ' ইতি 

পাঠে বিকৃতানি বিকারং প্রাপিতানি সর্বাঙ্গানি যেন সঃ। 

৪৪। লো.-টী। সব্বধৈর্ধাসমন্বিতং সত্বুং বলং ধৈর্্যঞ্চ তাভ্যাং সমন্বতং “সাধিক্ষেপ- 
সমস্িত'মিতি বা পাঠঃ । 

কুম্তকর্ণ বানরদিগকে ভক্ষণ করিতেছেন, বানরের রক্তে তাহার গাত্র সিক্ত, 
স্থগ্রীব তাহাকে তারৃশ অবস্থায় দেখিয়া বলিলেন-॥ ৪১ ॥ 

তুমি আমার বহু বীরকে নিহত করিয়াছ, অতি ছু্ষর কার্য করিয়াছ, 
সৈশ্ুদিগকে সন্ত্রাসিত করিয়াছ এবং অত্যন্ত যশোলাভ করিয়াছ ॥ ৪২॥ 

এই সমস্ত বানরগণকে তুমি পরিত্যাগ কর, ইহাদিগকে দিয়া তুমি 
কি করিবে? হে রাক্ষস! তুমি আমার শালব্ক্ষের একটি আঘাত সহ্য 
কর ॥ ৪৩॥ 

রাক্ষসশ্রেষ্ঠ কু্তকর্ণ বানররাজ স্ুগ্রীবের বল ও ধৈর্য্যযুক্ত সেই বাক্য শ্রবণ 
করিয়া বলিতে লাগিলেন__॥ ৪৪ ॥ 

১। ছ অতঃ পরং “তস্থৌ বিকৃতসর্ববাঙ্গো বানরেন্্ঃ সমুৎ্সকঃ। তমাপতন্তং সংপ্রেক্ষা রাক্ষং 

বানরাধিপঠ॥ ইতাধিকম। ২। ছ'ভক্ষিতানীহ'। ৩। ছণতাজান্তাং বানরাঃ সর্ব | 

এ পপ পপ পর ররর 



৪৭৫২ রামায়ণ ৬, ৪৬ 8৫ [ যুদ্ধ- 

প্রজাপতেস্ত পৌঁত্রস্ং তথৈবর্জথরজঃসতঃ। 

জাতস্ত্বং ত্য চ ক্ষেত্রে ভাক্করেণ মহাত্মন। ॥ ৪৫ ॥ 

শ্রস্তপৌরুষসম্পন্নঃ কম্মাদ্ গর্জসি বানর। 

কম্মণ। দর্শয়াত্মানং যাবৎ ত্বাং প্রমথাম্যহম্ ॥ ৪৬॥ 

স কুম্তকর্ণস্থয ৰচে৷ নিশম্য ব্যাবিধ্য সালং সহসা মুমোচ। 

তেনাজঘানোরসি কুস্তকর্ণং বৃক্ষেণ কালানলসমিভেন ॥ ৪৭ ॥ 

স সালবৃক্ষঃ সহস। চ তগ্ো ভূজান্তরে তস্য তদা নিমগ্নঃ। 

ততো বিষেছুঃ সহস! প্লবন্কা রক্ষোগণাশ্চাপি মুদা বিনেছুঃ ॥ ৪৮ ॥ 
পরার, ও 

৪৫। লো-টী। প্রজাপতেঃ কশ্তপস্ত খক্ষরাজস্ত অক্ষিরজসঃ €) সন্মঃ প্রিয়: ণবিশ্রঙ। 
ইতি বা পাঠঃ, ইত্যেকং বাক্যম্, ভন্ত ক্ষেত্রে ত্বং জাত ইত্যপরম্। 

৪৮। লো-টী। ভূজজান্তরে নিমগ্রঃ পতিতঃ | সন ভগ্নঃ 'তদ| বিশালে' ইতি বা পাঠঃ। 

তুমি প্রজাপতির পৌত্র এবং খক্ষরজার পুত্র, তুমি তাহার ক্ষেত্রে মহাত্মা 
ভাস্করের ওরসে জন্মগ্রহণ করিয়াছ ॥ ৪৫ ॥ 

হে বানর, তুমি জ্ঞানী ও পরাক্রমশালী, তুমি গর্জন করিতেছ কেন? যে 
পধ্যন্ত আমি তোমাকে প্রমথিত করি, ততক্ষণ তুমি কার্য্যদ্বারা আত্মপরিচয় প্রদান 
কর ॥ ৪৬॥ 

সগ্রীব কুস্তকর্ণের কথা শুনিয়া সহসা একটি শালবৃক্ষ উৎপাটিত করিয়া 
নিক্ষেপ করিলেন এবং সেই কালানলতুল্য বৃক্ষদ্বারা! কুম্তকর্ণের বক্ষ'স্থলে প্রহার 
করিলেন ॥ ৪৭ ॥ 

সেই শালবৃক্ষ সহসা কুস্তকর্ণের বঙ্গঃস্থলে পতিত হইয়া ভাঙ্গিয়া গেল, 
তাহাতে বানরগণ বিষ্জ হইল এবং রাক্ষসগণ উল্লাসধবনি করিতে লাগিল ॥ ৪৮ ॥ 

ক পপ পপ স্পা 

১। ছ “হৃক্ষরাজত্ত সম্মত | ২। ছ শালং। ও। ছ “সগ্রভেগ'। ৪। ছবিভঞ্কো'। ৫€। ছ 
“জম | 



কাণ্ডে ]৬, ৪৬, ৫২ যট্্চত্বারিংশঃ সগঃ ৪৭৫৩ 

স সালবক্ষাভিহতশ্চ, কোপ কহ চৈৰাথ বিবৃত্য বক্তমূ। 

ব্যাবিধ্য শূলণচ তড়িৎপ্রকাশং চিক্ষেপ হ্র্য্যক্ষপতের্বধায় ॥ ৪৯ ॥ 

তৎ কুস্তকর্ণস্ ভূজ প্রস্থক্টং শুলং শিতং কাঁঞ্চনবজ্জুষটমৃ। 

ক্ষিপ্রং সমুৎ্পত্য নিগৃহ দৌর্ড্যাং বভঙ্ত। বীরস্তরলা বলেন ॥ ৫০ ॥ 

কৃতং ভারসহত্রেণ শুলং কাঞ্জায়সং দৃঢ়মূ। 

বতঞ্জ জানুমারোপ্য প্রহ্নঃ প্রবগর্ধভঃ ॥ ৫১ ॥ 

স তং তদ৷ ভগ্নমবেক্ষ্য শুলং চুকোপ রক্ষো হধিপতির্মহাত্ব! ৷ 

উৎপাট্য শৃঙ্গং সহদাচলস্ত জঘান প্ীবমুপেত্য তেন ॥ ৫২॥ 

৪৯। লো-টা। বিবৃত্য ব্যাদায়, ব্যাবিধ্য ভ্রাময়িত্বা তঞ্চ শূলং *শুলঞ্চেতি বা পাঠঃ 
৫*| লো-টী। রস! বেগেন, ভুজা প্রস্থষ্টং ভুজয়। ভুজেন গ্রন্থ্টং ত্যক্তম্। পপ্রভুজ- 

প্রস্থ্ট'মিতি বা পাঠঃ “ভূক্তা দ্ধয়োঃ করে বাহো” ইতি কোষঃ | বজো হীরকঃ, নিগৃহা গৃহীত্ব! | 
৫১। লো-টী। তারঃ পলসহঅদ্বয়ং, তৎসহতস্ত রুতং তৎসহজেণ নির্মিতমিত্যর্থঃ। 

“ভাঁরঃ স্তাদ্বীবধে বিষে) পঙ্গানাং দ্বিসংত্রকে” ইতি কোষঃ। 
৫২| লো-টী। অচলম্ত পর্বতস্ত। 

পর. পপ শিপ শশী স্পশীপশীশীশীশি  িািশ্পীশী শ্প্াশীীশ্শ ৩ 

কুস্তকর্ণ শালবৃক্ষদ্বার প্রন্ৃত হইয়া কুপিত হইয়া মুখব্যাদানপূর্ববক হাসিতে 
লাগিলেন এবং স্ুগ্রীবকে বধ করিবার জন্য বিছ্যুতের ন্যায় প্রভাময় শুল ভ্রামিত 

করিয়া নিক্ষেপ করিলেন ॥ ৪৯ ॥ 
বীর স্ুগ্রীব দ্রুত উল্লন্ষন করিয়া কুন্তকর্ণের হস্তনিক্ষিপ্ত সেই সুবর্ণ ও হীরক- 

সমস্থিত শাণিত শূল ছুই হাতে গ্রহণ করিয়া বলপূর্ববক ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন ॥ ৫০ ॥ 

বানজশ্রেষ্ঠ সুগ্রীব সহত্র'ভার' কৃষ্ণলৌহনির্মিত সেই দৃঢ় শুলকে সানন্দে 
জানুর উপর স্থাপন করিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন ॥ ৫১॥ 

মহামনা রাক্ষসাধিপতি কুন্তকর্ণ সেই শুল ভাঙ্গিয়া গেল দেখিয়া জুদ্ধ হইলেন 
এবং সহস! পর্ধবতশুঙ্গ উৎপাটিত করিয়া স্ুগ্রীবের নিকট গমন করিয়া তদ্দারা 
তাহাকে আঘাত করিলেন ॥ ৫২ ॥ 

৯৮ পেস ও শা শাস্প্প্প্পসপ সাপ পসপিপ সী শপ পপ এ 

পপ পাপা পপ শাসসপপ  শী শিপ | পা সিসি ৭ সপ 

১। ছু 'উচৈর্জহানাথ। ২। ছ 'ত়িৎপ্রভং স। ৩। ছণমবন্তা। ৪1 কমুৎপতা। 



স্টপ পপ 
৮ রি 

৪৭৫৪ রামায়ণে ৬ ৪৬, ৫৩ [ যুদ্ধ- 

স শৈলশুঙ্গীভিহতো৷ বিসংজ্ঞঃ পপাঁত ভূমৌ যুধি বাঁনরেন্দ্ঃ। 

ত প্রেস্ষ্য ভূমৌ পতিতং বিসংজ্ঞং নেছুং প্রা যুধি যাতুধানাঃ ॥৫৩। 

তমত্যুপেত্যা ভু তঘোরৰীর্ধ্যঃ স কুস্তকর্ণো যুধি ৰানরেন্দ্রম্। 

জহার স্থগ্ীবমভি পরগৃহ যথানিলো! মেঘমতি প্রচণ্ড: ॥ ৫৪ ॥ 
ম তং সমুৎপার্য জগাঁম বীরঃ স্তুয়মানে। যুধি রাক্ষসৌঘৈঃ। 

শৃখন নিনাদং ত্রিদিবালয়ানাং প্লবঙ্গরাজগ্রহবিম্মিতানাম্ ॥ ৫৫ ॥ 

ততন্তমাদায় তদা স মেনে হরীন্দ্রমিন্রে পমমিন্দ্বী্ধ্যঃ | 

অস্মিন হতে সর্ববমিদং বিপন্ং সরাঘবং সৈম্তমিতীন্দ্রশক্রঃ ॥ ৫৬ ॥ 
সপ পসরা পপ শপে পোসস পপ 

৫৪। লো-টা। জহার নীতবান্। 

৫৫। লো-টী। উৎপাট্য গৃগীত্ব। উত্তোল্য ব1। 

[লো-টা]। মেরুপ্রতিমানং মেরুতুগ্যং স্বৌল্যে রূপং শরীরং যস্ত সঃ। “মেঘগ্রতিমান- 
রূপ” ইতি পাঠঃ। মানং রূপকে উচ্চতায়াং দৃষটান্তঃ, গ্রহে গ্রহণং বিশস্তং হিংসিতম্। 

শাাস্ সপ 

বানররাজ স্ুগ্রীব যুদ্ধে পর্ববতশৃঙ্গের আঘাতে অচেতন হইয়া ভূতলে পতিত 
হইলেন, তাহাকে ভূপতিত ও সংজ্ঞাহীন দেখিয়া রাক্ষদগণ রণক্ষেত্রে সানন্দে হুঙ্কার 

করিতে লাগিল ॥ ৫৩॥ 

অদ্ভুত এবং ভীষণ পরাক্রমশালী সেই কুস্তকর্ণ যুদ্ধক্ষেত্রে বানররাজ স্থগ্রীবের 

সমীপবর্তী হইয়া অতি প্রচণ্ড বায়ু যেমন মেঘকে হরণ করে সেইরূপ স্ুগ্রীবকে 

ধারণপুর্বক অপহরণ করিলেন ॥ ৫৪ ॥ 
বানরাজ ্ুগ্রীব ধৃত হওয়ায় দেবগণ বিস্মিত হইলেন, বীর কুম্তকর্ণ স্থুগ্রীবকে 

উত্তোলিত করিয়া দেবগণের হাহাকার শ্রবণ করিতে করিতে গমন করিলেন, 
যুদ্ধক্ষেত্রে রাক্ষসগণ তাহার প্রশংসা করিতে লাগিল ॥ ৫৫ ॥ 

তার পর ইন্দ্রের শক্র ইন্দ্রতুল্য পরাক্রমশালী কুস্তঞর্ণ ইন্ত্রতুল্য বানরর]জ 
সুগ্রীবকে গ্রহণ করিয়া মনে করিলেন--“ইহাকে বধ করিলে রামের সহিত এই 
সমস্ত সৈম্ঠই বিপন্ন হইবে” ॥ ৫৬ ॥ 

১। ছববীক্ষা'। ২। ছ'রূপং'। ৩। ছ'জগাম'। ৪। অতঃ পরং “দস তং মহামেঘনিক।শরূপ- 
মুৎপাটা গচ্ছন্ যুধি কুস্তকর্ণঃ। ররাঁজ মেঘঃপ্রতিমোহনুরূপো মেরু্বথাতুচ্ছি-তচারশৃঙ্গঃ' ॥ ইত্যধিকষ্। ৫ | ছ ততঃ। 
৬। কণ'তুল্য-। ৭। ছ 'বিনষ্টং। ৮। ছ 'মেব্্রমিতীন্রশক্রঃ'। 



কাণ্ডে] ৬, ৪৬, ৬৬ ষট্চত্বারিংশঃ সর্গঃ ৪৭৫৫ 

বিদ্রুতাং বাহিনীং দৃষ্ট। বানরাশাং ততস্ততঃ। 

কুম্তকর্ণেন স্থগ্রীবং গৃহীতঞ্চ হুরীশ্বরমূ ॥ ৫৭ ॥ 

হনুমাংশ্চিন্তয়ামান মতিমান্ পবনাত্মজঃ | 

এবং গৃহীতে স্থগ্রীবে কিং কাধ্যং বৈ ময়া ভবেৎ ॥ ৫৮ ॥ 

যৎ তু স্যাষ্যং ময়। কর্ত,ং তৎ করিষ্যামি সর্ববথা। 

মহাপর্ববতসঙ্কাশং নাশয়িঘ্যামি রাক্ষলম্ ॥ ৫৯ ॥ 
ময়৷ হতে সম্প্রতি কুস্তকর্ণে মহাঁবলে মুগ্টিনিপাতভগ্নে | 

বিমোক্ষিতে বানরপাঁথিবে চ ভবন্ত তুষ্টাঃ প্লবগাঃ সমস্তাঃ ॥ ৬০ ॥ 

অথবা স্বয়মেবৈষ আত্মানং মোক্ষয়িস্যাতি। 

গৃহীতে। যদ্যপি ভৰেৎ ত্রিদশৈর্বানরাধিপঃ ॥ ৬১ ॥ 
পাপ. এ শা 

৫৮1 লো-টী। “ময়েব চ* ইতি পাঠঃ । “ময় তবেদি”তি বা পাঠঃ। 

৬০। লো-টী। মুষ্টিবিকীর্ণদেহে ু্টিচছ্নদেহে। 
০0৯৮ রম ০ পিপিপি ০ আপা ও আপীপািপশ ০ | পাশ পাপা পাচ নি 

সৈম্তদিগকে চারিদিকে পলায়ন করিতে দেখিয়া এবং বানররাজ গ্রীবকে 
কস্তকর্ণকর্তৃক গৃহীত দেখিয়৷ পবননন্দন বুদ্ধিমান্ হনুমান্ চিন্তা করিতে লাগিলেন_ 

স্থগ্রীব এইভাবে ধৃত হইলে আমাদ্ারা কোন্ কাধ্য সাধিত হইবে ? ॥ ৫৭-৫৮ ॥ 

যাহা! আমার কর! উচিত তাহা সর্ধপ্রকারেই সম্পাদন করিব$ আমি এই 

বিশাল পর্ববতসদৃশ রাক্ষসকে বধ করিব ॥ :৯॥ 
সম্প্রতি আমি মহাবলশালী কুস্তকর্ণকে মুষ্ট্যাঘাতে নিহত করিলে এবং বানর- 

রাজ সুগ্রীবকে মুক্ত করিলে বানরগণ সকলে সন্তুষ্ট হইবে ॥ ৬০ ॥ 

_. অথবা--এই বানররাজ ন্বগ্রীব যদি দেবগণকর্তৃকও ধৃত হন, তথাপি নিজেই 
নিজকে মুক্ত করিয়া লইবেন ॥ ৬১ ॥ 

১। ছ “"রাণামিতস্ততত'। ২। ছ ককর্তবাং)। ৩। ছ 'য্'ৈ। ৪ ছ-অতঃ পরং 'মোচরিষ।মি 

হু্বীবং হত্ব। তং দেবকণ্টকম্” ইত্যধিকমূ। ৫ | ছ £বিকার্ণদেহে | ৬| ছু 'বিমোচিতে'। ৭। ছ “মোক্ষং 

প্রাপস্ততি পার্থিব'। ৮। ছ *শৈং সমহোরগৈং'। 

৫৯৭ 



৪৭৫৬ রামায়ণে ৬, ৪৬/ ৬২ [ যুদ্ধ- 

মন্যে ন তাবদাত্মানং বুধ্যতে বানরাধিপঃ। 

শৈলপ্রহারাভিহতঃ কুম্তকর্ণেন সংযুগে ॥ ৬২ ॥ 

অয়ং মুহূর্তৎ স্থগ্রীবে। লব্সংজ্ঞো মহাৰলঃ। 

আম্মনে। বানরাণাঞ্চ যৎ পথ্যং তৎ করিষ্যৃতি ॥ ৬৩ ॥ 

ময়! তু মোক্ষিতস্তাস্ত সথগ্রীবস্ত মহাত্মনঃ। 

অগ্রীতিশ্চ ভবে কষ্টা কীর্ডিনাশশ্চ শাশ্বত: ॥ ৬৪ ॥ 

তম্মাস্মুহুর্তং কাঞ্কিয্যে বিক্রমং পাঁধিবস্থয তু | 

ভিন্নঞ্চ বানরানীকং যাবদাশ্বাসয়াম্যহম্ ॥ ৬৫ ॥ 

ইত্যেবং চিন্তয়িত্বা স হনুমান মারুতাত্মজঃ | 

ভূয়ঃ সংস্তম্তয়াঁমাস বানরাণাং মহাচমুম্ ॥ ৬৬ ॥ 

৬৩। লো-টী। পথাং হিতম্। 

৬৪। লো-টী। শাশ্বতঃ। নিরস্তরমকীর্তিং ভন! গান্তস্তীত্যর্থঃ। 

৬৫। লো-টী। ভিন্নং বিদারিতম্। 

৬৩। লো-টী। সংস্তত্তয়ামাস স্থিরীচকার। 
০ ক জজ পি 

মনে হয়, বানররাজ যুদ্ধে কুস্তকর্ণের শৈলগ্রহারে আহত হইয়া আত্মবোধ 
হারাইয়! ফেলিয়াছেন ॥ ৬২ ॥ 

এই মহাবলশালী সুগ্রীব মুহুর্তমধ্যেই সংজ্ঞালাভ করিয়। নিজের এবং 
বানরদের যাহ! হিতকর তাহা করিবেন ॥ ৬৩ ॥ 

আমি যদি এই মহাত্ম! স্গ্রীবকে মুক্তিদান করি, তাহা হইলে ইহার কষ্ট- 
দায়ক অসন্তোষ এবং চিরদিনের জন্য কীর্তিক্ষয় হইবে ॥ ৬৪ ॥ 

সুতরাং আমি মুহূর্তকাল মহারাজ স্ুগ্রীবের বিক্রমপ্রকাশের আকাঙঙ্ষা 
করিব। ততক্ষণ বিচ্ছিন্ন বানরসৈন্তাদিগকে আশ্বাসিত করি ॥ ৬৫ ॥ 

সেই পবননন্দন হনুমান এইরূপ চিন্তা করিয়া বিশাল বানরবাহিনীকে 
পুনরায় নুস্থির করিলেন ॥ ৬৬॥ 

সপ শাাাশীপাপট শিক ও ১ এ শিপ শপে ও ৬৮ পপ 

১। ছ'অন্মিন্ মুহুর্তে । ২। ছ“মোক্ষিতে তন্মিনদ। ৩। ছ'জায়তে'। ৪ ছণচ'। 



কাণ্ডে ] ৬ ৪৬, ৭০ যট্চত্বারিংশঃ সর্গঃ ৪৭৫৭ 

কচ্ছেণ চ সমাশ্বস্ত সংগম্য চ ততস্ততঃ1 

বৃক্ষা্রিহস্তা হরয়স্তনুঃ সংগ্রামমুদ্ধনি ॥ ৬৭ ॥ 

র্ কুস্তকপৌহথ বিবেশ লক্কাং স্ক,রস্তমাদায় মহাহ্রীশম্ | 

বিমাঁনচর্ধ্যাগৃহগোপুরক্থৈর্মাল্যোপবর্ষৈরবকীর্ধমাণ: ॥ ৬৮ ॥ 

ততঃ স সংজ্ঞাং প্রতিলভ্য কৃচ্ছাদ্ বলীয়সম্তস্থ ভূজান্তরস্থঃ। 

অবেক্ষমাণঃ পুররাজমার্গং বিচিন্তয়ামাস মুহুর্মহাত। ॥ ৬৯॥ 

এবং গৃহীতেন কথং তু নম শক্যং ময়। সম্প্রতিকত মদ্ধ। 

তথা করিষ্ামি যথা হরীণাং ভবিষ্যতীষ্টং মম চাপি পথ্যম্ ॥ 9০ ॥ 

৬৭। লো-টী। সংগ্রামমুর্ধনি তস্থুঃ 'আলেখিতা ইবে*তি পাঠে চিত্রিতা ইব। 

৬৮। লো-টী। বিমানচধ্য! বিমানে চর্য্যা চরণং গমনং যাঁসাং তা বিমানোপচারিণ্য- 

স্তাতিগৃহাদিস্থিতের্জনৈশ্চ, “বিমানপূর্ধাগৃহগোপুরস্থৈরিতি পাঠে বিমানপুরি যে যাস্তি তে বিমান- 

ূর্্যান্তৈশ্চ গৃহগোপুরথৈশ্েত্যর্থঃ | মালা গ্রবধৈর্মাল্যানাং পুষ্পাণামগ্রে গ্রথমে বর্ষং বর্ষণং যেষাং 
লাজাদীনাং তৈঃ পশ্চাৎ লাজাদ্িভিবরকী ধ্যমাণ ইতার্থঃ | 

বানরগণ বন্থকষ্টে আশ্বস্ত হইয়া! এবং চারিদিক হইতে সম্মিলিত হইয়া বুক্ষ 
ও পর্বত হস্তে সংগ্রামের পুরোভাগে অবস্থান করিতে লাগিল ॥ ৬৭ ॥ 

এদিকে কুস্তকর্ণ কম্পমান বানররাজ স্ুগ্রীবকে লইয়া! বিমান, বিহারভবন ও 

পুরদ্ধারে অবস্থিত ব্যক্তিবৃন্দের - মাল্যবর্ণে আচ্ছাদিত হইয়া লঙ্কায় প্রবেশ 
করিলেন ॥ ৬৮ ॥ 

তার পর বলবান্ কুস্তকর্ণের ভূজমধ্যস্থিত মহাত্মা সুগ্রীব অতিকষ্টে সংজ্ঞা 
লাভ করিয়! পুরমার্গ অবলোকন করিতে করিতে পুনঃ পুনঃ চিন্তা করিতে 
লাগিলেন-_-॥ ৬৯ ॥ 

আমি এইরূপে ধৃত হইয়াছি, এক্ষণে কিরপে ইহার প্রতীকার করিতে 
পারি? এইরূপ কিছুই করিব, যাহাতে বানরদিগের অভীষ্ট সিদ্ধ হয় এবং আমারও 
মঙ্গল হয়॥ ৭০ ॥ 

শা -. শপ পপ সস "পপ অপ পতন | তি তা 

১। ছ ।তু'। ২। ছণননুরালিধিতা ইব'। | ছ'পঃ প্রবি-। ৪। ছ'ততো হরী'। ৫ 

'প্রানাদবপ্রালয়” | ৬। ছু | ৭ ছ 'চৈব। 



৪৭৫৮ রামাঁয়ণে ৬ ৪৬) ৭১ [ যুদ্ধ" 

ততঃ করাগ্রৈঃ সহসোর্ধমেত্য রাজা হ্রীণামমরেন্দ্রশত্রোঃ | 

চকর্ত কর্ণে॥ দশনৈশ্চ নাসাং দদার পার্েষু চ কুস্তকর্ণমূ ॥ ৭১॥ 

স কুস্তকর্ণে৷ হতকর্ণনাসে। ভশং নদন্ বেদনয়ার্দিতশ্চ। 

রোষাভিভূতে। রুধিরোক্ষিতশ্চ স্থগ্রীবমাবিধ্য পিপেষ ভূমৌ ॥ ৭২॥ 

স ভূতলে সত: কপিপ্রবীরঃ স্বরারিভিস্তৈরভিহন্যমানঃ | 

জগাম বেগাদিয়দভ্যুপেত্য পুনশ্চ রামং সহসা জগাঁম ॥ ৭৩॥ 

কর্ণনাসাবিহীনন্ত কুম্তকর্ণে! মহাবলঃ। 

ররাজ শোঁণিতোৎসেকৈগিরিঃ প্রত্রবণৈরিৰ ॥ ৭৪ ॥ 
সী লিপ 

+২। লো-টা। হাত ছি কর্ধেণ নাঁসে চ যস্ত সঃ বমন্ রক্তমিতার্থঃ। “রসঙ্লি”তি 
পাঠে শবং কুর্বন্ 'নদ্গি'তি বা পাঠ । আবিধা ভ্রাময়িত্বা পিপেষ ভূমৌ চূর্ণীকর্তমুগ্ততঃ | 

৭৩। লো-টা। শ্স্তকপি গ্রবীরঃ কুস্তকর্ণ; “ভীমবলে! নিপিষ্ট' ইতি বা পাঠ বিয়ং 
আকাশম্ অভ্যুপেতা প্রাপ্য । 

[ লো-টী ]॥ তমাপতঙ্ক্ষেঃ () প্রসমীক্ষ্য সর্বে ইতি “তমাগতস্তাক্ষ্যমিবাপত্তং 
সমীক্ষ্যতি কচিৎ। মুসংছিতঃ সুমঙগলঃ | 

৭৪। লো-টী। শোঁণিতোৎসেকৈঃ শোণিতোদ্রেকৈঃ, প্রশ্রবপৈর্ব। বিপ্রশ্থারৈঃ (?)। 

তার পর বানররাজ স্ুগ্রীব সহসা উদ্ধে উথ্থিত হইয়া করাগ্রভাগদ্ার! 
কুম্তকর্ণের কর্ণদ্ধয় ছেদন করিলেন, দন্তদ্বারা তাহার নাসিক! কর্তন করিলেন এবং 
পার্খদেশ বিদারিত করিলেন ॥ ৭১ ॥ 

কর্ণ ও নাসিকাবিহীন সেই কুস্তকর্ণ বেদনায় কাতর হইয়৷ রক্তাক্ত দেছে 
অতিশয় আর্তনাদ করিতে করিতে ক্রোধাভিভূত হইয়া স্ুগ্রীবকে চাপিয়া ধরিয়া 
ভূতলে নিম্পেষিত করিতে লাগিলেন ॥ ৭২॥ 

বানরশ্রেষ্ঠ নুগ্রীব ভূতলে সন্নিবেশিত এবং সেই রাক্ষসগণকর্তৃক গ্রহত হইয়া 
সহসা বেগে আকাশে পারো করিলেন এবং পুনরায় রামের সমীপে গমন 
করিলেন ॥ ৭৩ ॥ 

কর্ণ ও নাসিকাবিহীন মহাবলশালী কুস্তকর্ণ রক্তধারায় প্রত্রবণযুক্ত পর্বতের 
স্পিপস্প ক পপি শা আ পেপসি পপ ও ৮৯ সপ - ৮ সস স্পা জং সপাসী পপ এ পপ 

.১। ছ শাক মহেত্রশতোঠ | ২) ছ 'ভূশত্ত তছ্ধেদনয়া"। ৩। ছ “-ভূতঃ ক্ষতজাভিযিকঃ,| ৪। ছ 
'ভীমবলে। নিবিষ্ট১। ৫ | ছ “থং বেগবলাভুাপেত১। ৬। ছ 'রামেণ সমাগম । ৭। ছ অতঃ পরং 
“তমাগতং তাক্ষ]মিঝপতস্তং সমীক্ষ্য হষ্টা যুধি বানরেন্্রঃ। ল চাপি বেগেন মহানুভাবং মমেত্য রামেণ 
দ্নংহিতোধডুৎ। ইত্যধিকম্। ৮ ছ্চ। 



কাণ্ডে] ৬, ৪৬, ৭৮ যট্চবারিংশঃ সর্গঃ ৪৭৫৯ 

ততঃ স ূ্ধ্যাঃ সহস! মহাত্মা! নিক্রম্য তদ্বানরসৈন্যমুগ্রমূ । 

অভক্ষয়ত ক্রোধবিবৃতনেত্রঃ প্রজ। যুগান্তেহগ্রিরিৰ প্রদীপ্তঃ ॥ ৭৫ ॥ 

বৃভূক্ষিত শোঁণিতমাং সগৃয ্রবিশ্য তথ্বানরসৈন্যমাঁশু। 

চখাঁদ রক্ষাংসি হরীংশ্চ রক্ষ খক্ষাংশ্চ মোহাদ্ যুধি কুস্তকর্ণঃ ॥ ৭৬ ॥ 

একং ছো ত্রীন্ বহুংশ্চাপি বানরান্ রাক্ষসৈঃ সহ। 

সমাদায়ৈকহস্তেন মুখে প্রক্ষিপতি ম্ম মঃ ॥ ৭৭॥ 

মুখপ্রশ্থতমেদোহস্যগ্ ঘোররূপঃ স রাক্ষনঃ। 

ৰর্ধমানে। নগেন্দ্রাভো ভক্ষয়ামাস বানরান্ ॥ ৭৮॥ 
০ সা উবার অপ ৮ 

৭৫। লো-টী। “ততঃ স” ইতি পাঠঃ, 'পুনঃ স' ইতি বা পাঠ! | ক্রোধেন বিবৃত্তে 

বিপরীততাং প্রান্তে নেত্রে যন্ত সঃ। 

৭৬। লো টা। শোণিতমাংসগৃপ্,ঃ তৎসাকাজ্জঃ কুস্তকর্ণো রক্ষ ইত্বয়ঃ। খক্ষান্ 

তন্গুকান্ মোহাৎ ক্রোধেন স্বপরজ্ঞ।নশৃন্ান্ (€)। 

৭৮ | লো-টী। মুখাৎ প্রন্থতং নিঃম্যতং যৎ মেদেো মাংসবিশেষঃ অস্যক্ চ তাভ্যাং 

ঘোররূপঃ। 

ম্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন ॥ ৭৪ ॥ 
ক্রোধে তাহার নেত্র ঘৃনিত হইতে লাগিল। প্রলয়কালে প্রদীপ্ত অগ্নি 

যেমন লোক সংহার করে, সেইরূপ মহাত্মা কুস্তকর্ণ পুরমধ্য হইতে নিষ্কান্ত হইয়া 
সেই উগ্র বানরসৈন্যদিগকে ভক্ষণ করিতে লাগিলেন ॥ ৭৫ ॥ 

রক্ত ও মাংসলোলুপ বুভুক্ষিত রাক্ষস কুস্তকর্ণ সত্বর সেই বানরসৈম্তমধ্যে 
প্রবেশ করিয়া ভ্রমক্রমে বানর, ভল্লংক ও রাক্ষসদিগকে ভক্ষণ করিতে 
লাগিলেন ॥ ৭৬ ॥ 

তিনি রাক্ষসদিগের সহিত এক, ছুই, তিন বা বহুসংখ্যক বানরকে এক হস্তে 

গ্রহণ করিয় মুখমধ্যে নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন ॥ ৭৭ ॥ 
ভীষণাকৃতি বধ্ধিতকায় পরব্বততুলয রাক্ষস ুস্কর্ণ ; বানরদিগকে ভক্ষণ 

১। ছ ভয় ২। ছ'গৃপ্রঃ। ৩। হনুগ্রম্ত। ৪। প্রচ মুখে তা । 



৪৭৬০ রামায়ণৈ ৬১ ৪৬, ৭৯ [ যুদ্ধ- 

তে বধ্যমান। হরয়ো রামং জগ্ম,স্তদা গতিম্। 

রাঘবঞ্চ সমুৎপত্য ধনুরত্বং সমাঁদদে ॥ ৭৯ ॥ 

স চাঁপমাঁদায় ভূজঙ্গকল্পং দৃজ্যমুগ্রং তপনীয়পু্ঠ | 

হরীন্ সমাশ্বাস্ত সমুৎপপাত রামে। নিবদ্ধোতমবাণতুণ: ॥ ৮০ ॥ 

স বানরগণৈস্তৈস্ত বৃতঃ পরপুরঞ্য়ঃ। 

লহ্গমণানুচরে। রাম সংপ্রতস্থে মহাধনুঃ ॥ ৮১ ॥ 

৭৯। লো-টী। গতিং সরণং “মহাবলমিতি ব1 পাঠঃ ॥ সমুৎপত্য সমাগম) । 

৮*। লো-টা। “ভুঙ্গঙকল্প*মিতি দৈর্যেণ তুলনা, দৃঢ় জ্যা গুণো বন্মিন্ তৎ। 

করিতে লাগিলেন, তাহার মুখ হইতে মেদ ও রক্ত প্রবাহিত হইতে লাগিল ॥ ৭৮। 

বানরগণ আহত হইয়া রামের শরণাপন্ন হইল, রামচন্দ্রও উত্থানপূর্ব্বক শ্রেষ্ঠ 
ধন্ুক গ্রহণ করিলেন ॥ ৭৯॥ 

সেই রাম উত্তম বাণপূর্ণ তৃণ বন্ধন করিয়া এবং দৃঢ-জ্যাযুক্ত পশ্চান্তাগে স্তুবর্ণ- 

মণ্ডিত সর্পতুল্য ভীষণ ধনুক গ্রহণ করিয়া বানরদিগকে আশ্বাস দানপুর্বক উত্থিত 
হইলেন ॥ ৮০ ॥ 

শত্রপুরবিজয়ী রামচন্দ্র সেই বানরবৃন্দে পরিবৃত হইয়া মহাধনুঃ ধারণপুর্র্বক 
লক্ষণের সহিত প্রস্থান করিলেন ॥৮১ ॥ 

১। ছ “বোইপি'। ২। ছ'-কল্পমঃ। ৩। ছ 'রামন্তদা তৃণগৃহীতবাণঃ। ৪। ছ-পুস্তকে অতঃ পরং 'পুরস্তান্রাধবস্তার্থে 

গদাপাণিবি ভীষণঃ। অভিছত্ধাব বেগেন ভ্রাতা! ভ্রাতরমাহবে ॥ বিভীষণং পুরে! দৃষ্ট। কুস্তকর্ণোহরবীদিদম্। প্রহরম্ব রণে পীত্ং 

্ষাত্রধর্ে স্থিতো ভব। ভ্রাতৃন্নেহং পরিতাজ] রাঘবস্ত প্রিয়ং কুরু ॥ অন্মৎকার্ধাং কৃতং বৎস*যন্তং রামমুপাগতঃ। ত্বমেকো 
রক্ষসাং লোকে সত্ধর্ঘামুরক্ষিত| ৪ নান্তি স্যাভিযিভ্ানাং ব্সনস্ত কদাচন। সন্তানার্থং ত্বমেবৈকঃ কুলন্তাহ্ত ভবিস্সি ॥ 

রাঘবন্ত প্রসাদ!চ্চ রক্ষসাং রাজামাগনাসি। প্রকৃতা। ক্ষাসতিহু্র্য লীত্তং মার্গাদপাক্রম ॥ ন স্থাতব্যং পুরস্তান্সে সং্রমারষ্ট- 

. চেতসঃ। ন বেলি সংযুগে মত্রঃ স্বান্ পরান্ বা নিশাচর । রক্ষণীয়োহসি মে বৎস সত্যমেতদ্ববীমি তে! এবমুকবচন্তেন 
কুম্তকর্ণেন ধীমত| | বিভীষণে! মহাবাহঃ কুস্তকর্ণমভাষত ॥ গদিতং মে কুলন্তান্ত রক্ষণার্থমরিন্দম । ন কৃতং সর্বব- 

রঙ্ষোভিগ্ডেনাহং রামমগতঃ ॥ তৎ ক্ষস্তবং হি ভবত| হুকৃতং ভুক্কতগ্গ বা। এবমুকবশ্রপূ্ণাঙ্ষ! গ্গাপািবিবভীষপঃ | 

একাস্তমাজিতে| তৃত্বা চিন্তয়াম।স তৎক্ষয়ম্” ॥ ইত্যধিকম্। ও 
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স দদর্শ মহাত্মানং কিরীটিনমবস্থিতমৃ । 

শোণিতগী তসর্বা্গ কুম্তকর্ণং মহাঁবলমূ্ ॥ ৮২ ॥ 

সর্ববান্ সমভিধাঁবন্তং যথা! ভুষ্টং মহাঁগজমৃ। 

মার্গমাণং হরীন্ ক্রুদ্ধ রাক্ষসৈ: পরিবারিতম্ ॥ ৮৩ ॥ 

বিদ্ধ্যমন্দরসন্কাশং কাঞচনাস্ভুততৃষণমূ | 

অবস্তং রুধিরং গাত্রাম্মহামোহসম স্বিতম্ ॥ ৮৪ ॥ 

লেলিহানমস্থগ, বক্তাজ্জিহ্বয়! শোণিতোক্ষিতম্। 

মর্দস্তং বানরান্ সংখ্যে কালান্তকযমোপমম্ ॥ ৮৫ ॥ 
তং দৃষ্ট1 রাক্ষসত্রেষ্ঠং প্রদীপ্তমিৰ তেজস!। 

রামে। বিল্ফারয়ামাস কান্মুকং পুরুষর্ষভঃ ॥ ৮৬॥ 

৮২-৮৫। লো-টী। “নস দদর্শ” ইত্যাদি । “কালাস্তকষমোপম*মিত্যস্তেন চতুষ্টয়েনানবয়ঃ| 
বক্জা ক্রধিরং অবস্তমুদ্গিরস্তম্ অস্থক্ রক্তং লেলিহানং রক্ষঃ কুস্তকর্ণমিত্যন্য়ঃ | মহাত্মানং শ্রবস্তং 
খাদস্তমিত্যাদি বিশেষণং কুস্তকর্ণস্য । অস্থক্ রক্তং জিহ্বয়৷ লেলিহানম্ “অস্থগ্বজ্ঞ ,মিতি পাঠে 
অন্থগ যুক্তবক্ত,ম্, লেলিহানং স্থক্কণীমিতি শেষঃ। 

৮৬। লো-টা। বিন্ফাররামাস কামুকং ধ্বনিযুক্তং চকার। "বিস্কারো ধন্ুষ।ং ধ্বনিগরিতি 
রত্বমাল। । 

৩০৯ পম আপ সস সপ ৮ ৮ পা সপ পস্্ ৯ শশা শীিশাশীশটী 

তিনি দেখিলেন-_-কিরীটধারী মহাবলশালী মহাত্মা কুস্তকর্ণ সর্ববাঙ্গে রক্তা- 
ঈত হইয়া অবস্থান করিতেছেন ॥ ৮২ ॥ 

কুম্তকর্ণ ক্রুদ্ধ হইয়া বিশালকায় ছুষ্ট হস্তীর ন্যায় সকলের দিকে ধাবিত 
হইতেছেন, বানরদিগকে অন্বেষণ করিতেছেন এবং রাক্ষসগণ তাহাকে ঘিরিয়া 
রহিয়াছে ॥ ৮৩ ॥ 

বিন্ধ্য এবং মন্দরপর্ববতসদৃশ কুম্তকর্ণ অদ্ভুত সবর্ণালঙ্কারে অলংকৃত, তাহার 
গাত্র হইতে রুধিরশ্রধব হইতেছে, তিনি মহামোহসমন্বিত ॥ ৮3 ॥ 

তিনি রক্তাক্ত এবং জিহ্বাদ্ার! মুখমণ্ডল হইতে রক্ত লেহন করিতেছেন, তিনি 
যুদ্ধে কালাস্তক যমের হ্যায় বানরদিগকে মদ্দিত করিতেছেন ॥ ৮৫ ॥ 

পুরুষশ্রেষ্ঠ রাম সেই তেজোদীপ্ত রাক্ষসশ্রেষ্ঠ কুস্তকর্ণকৈ দেখিয়া ধন্ুক 
১। ছ "পৈর্বহুতির্বতষ্ট | ২। ছু '-নদভূ। ৩। ছ শবজ ০ । ৪। ছু '-(মঘমিবোথিতম্ঃ | 

৫ ছ 'খাদস্তং । 
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স তন্ত বুনির্বোষং শ্রুত্ব। চ নৈধ তর্ষভঃ | 

অযুষ্যমাণস্তং ঘোষমভিছুদ্রোৰ রাঘবম্ ॥ ৮৭ ॥ 

তশ্মিন্ কালে স্থমিত্ায়াঃ পুভ্রঃ পরবলার্দনঃ। 

প্রাহুশ্চক্রে মহাঘোরমন্তমন্্রবিশীরদ: ॥৮৮॥ 

স কুম্তকর্ণস্ত শরান্ শরীরে সপ্ত বীর্ধ্যবান্। 

নিচখানাদদে চান্যান্ বিসসর্জ চ লক্ষমণঃ ॥ ৮৯॥ 

অভিজঞম্য তু সৌমিত্রিং কুস্তকর্ণে মহাবলঃ। 

রামমেবাভিছুদ্রাৰ নাদয়ঙ্সিব মেদিনীম্ ॥ ৯০ ॥ 

৮৭। লো-টী। ধনুনিধধোষম্ উকারাস্তোহপি ধন্ুশঃ। ধিহঃ পুমান্ পিদ্ষালডৌ 
রাশিভেদে শরাসনে' ইতি নদ্বিতয়ে কোষঃ। চাপনিধোধমিতি বা পাঠঃ। “তঞ্চেনমিতি পাঠত 

তং ঘোষং বা। 

৮৯। লো-টা। নিচখান প্রবেশয়ামাস। 

বিষ্ষারিত করিলেন ॥ ৮৬ ॥ 

রাক্ষসশ্রেষ্ঠ কুস্তকর্ণ রামের ধনুকের শব্ধ শুনিয়া তাহা সহা করিতে না 
পারিয়! তাহার অভিমুখে ধাবিত হইলেন ॥ ৮৭ ॥ 

সেই সময়ে শত্রসৈন্ত-নিম্দন অস্ত্রবিশারদ নুমিত্রাণন্দন লক্ষ্মণ অতিভীষগ 

অস্ত্র নিষ্ধাশিত করিলেন ॥ ৮৮ ॥ 

বীর্ধ্যবান্ লক্ষ্মণ কুস্তকর্ণের গাত্রে সাতটা শর প্রোথিত করিলেন এবং আরও 

শর লইয়া নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন ॥ ৮৯ ॥ 

মহাবলশালী কুস্তকর্ণ লক্ষ্ণকে অতিক্রম করিয়া রামের প্রতিই ধাৰিত, 
হইলেন। তাহার গতিভরে পৃথিবী যেন কম্পিত হইতে লাগিল ॥ ৯০ ॥ 

১। ছু 'চাপনির্ধোষাৎ কুপিতো রাক্ষসর্ধভঃ'। ২। ছ '-ব্দীংবর$। ও। ছ'স'। 
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ততস্ত বাতোদ্ধুতমেঘকল্পং ভুজঙ্গরাজোতমভোগবাহুম্। 

তমাপতন্তং ধরণীধরাভমূ উবাচ রাম! যুধি কুন্তকর্ণমূ ॥ ৯১। 

আগচ্ছ রক্ষোহধিপ মৎসমীপম্ অয়ং স্থিতোইহ্ং শরচাপপাণিঃ | 

অবেহি মাং মৃত্যুমুপস্থিতং বং প্রেতো মুহুর্তীভ্ভবিতাঁসি পাপ ॥ ৯২ ॥ 

রাঁমোহয়মিতি বিজ্ঞায় জহাঁস বিপুলম্বনমূ | 

পাটয়ন্নিৰ সর্ব্বেষাং হুদয়ানি বনৌকসাম্ ॥ ৯৩ ॥ 

প্রহস্য ৰিরৃতং ভীমং ্ মেঘস্তনিতোপমম্ । 

কুন্তকর্ণে! মহাতেজ! রাঘবং বাক্যমব্রবীৎ ॥ ৯৪ ॥ 
শপ পর ৮ শা 

৯১। লো-টী। বাতোদ্ধ,তমেঘকল্পং বাতেন কম্পিতমেঘতুলযম্ ভুজঙ্গরাজোত্তম- 

ভোগবাহুঃ | ভোগবাহুবর1 () পাঠঃ । 

৯২। লো-টী। অয়মহং মৎসকাশং “মৎসমীপং” বাপাঠঃ। অচেতাঃ চেতনাশুন্তো 
ভবিতাসি ভবিষ্যসি | 

৯৩। লো-টা। বিপুলম্বনম্ উচ্চৈঃশ্বনং যথা। তর বা পাঠঃ 
স্প্পীসপীশীশী ৩০৩ পপি শশী লি পাশ ০ "শশী ও পপি শা সস পা : - 

অনন্তর যুদ্ধক্ষেত্রে রাঁম বায়ুচালিত মেঘতুল্য ভুবররাজের শরীরের ন্যায় 
বাহুবিশিষ্ট সেই পর্বত প্রমাণ ধাবমান কুম্তকর্ণকে বলিলেন-_॥ ৯১ ॥ 

হে রাক্ষসাধিপতে ! আমার সমীপে আগমন কর, এই আমি ধনুরর্বাণ 
হস্তে লইয়া অবস্থান করিতেছি । হে পাপিষ্ঠ, আমাকে উপস্থিত মৃত্যু অবগত হও, 
তুমি মুহুর্তমধ্যেই প্রেতত্ব প্রাপ্ত হইবে ॥ ৯২ ॥ 

কুম্তকর্ণ “এই রাম' ইহ! জানিতে পারিয়। যেন সমস্ত বানরের হাদয় বিদারিত 
করিয়াই মহাশবে অট্টহাস্য করিলেন ॥ ৯৩ ) 

মহাতেজন্বী কুস্তকর্ণ মেঘগঞ্জনের শ্ায় বিকৃতন্বরে ভীষণ হস্ত করিয়া রামকে 
বলিলেন--॥ ৯৪ ॥ 

১। ছ 'প্রগৃহীতচাপঠ' | ২। ছ “স্সিন্ মুহুর্তে ভবিতান্তচেতা১। ৩। ছ বিকৃত্ষনন'। ৪ ছু 

“পাঁতয়শ্লিব' । ৫ | ছ 'রিপৃণাং ভয়বর্ধনষ্ঃ | 

৫৯৮ 
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নাহং বিরাধো বিজ্ঞেয়ে! ন খরো! নচ দুষ্ণঃ। 

ন মারীচো ন বালী চ কুস্তকর্ণমবেহি মাম্ ॥ ৯৫॥ 

পশ্য মে মুদ্গরং ঘোরং সর্ববকালায়সং দৃঢ়মৃ। 

অনেন নিঞজিতা দেব! দানবাশ্চ নয়া পুর] ॥ ৯৬ ॥ 

কর্ণনাসাবিহীনোইয়মবজ্ঞামিতি ম। কৃথাঠ। | 

অল্লাপি হি ন মে গীড়া কর্ণনাসাবিকর্তনে ॥ ৯৭ ॥ 

র্শযেকষাকুশার্দ'ল বীর্ধ্যং গাত্রেযু মে লঘু । 

ততস্ত্বাং ভক্ষয়িষ্যামি দুটি পৌরুষবিক্রমমূ ॥ ৯৮ ॥ 

স কুস্তকর্ণস্ত বচো নিশম্য শরান্ স্বপুঙ্থান্ বিসর্জ রামঃ। 
তৈরাহর্তে। বজ্রসমানবেগৈর্ন চুক্ষুভে সংযতি কুম্তকর্ণ; ॥ ৯৯ ॥ 

৯৫। লো-টা। “নাহং বিরাধো। বিজ্ঞেয়ো নখরে! ন চদুষণ ইতি। কচিৎ 'নাহং 
বিরাধো ন খরে! ন কবদ্ধে! ন দূষণ' ইতি। 

৯৮) লো-টী। লঘু শীঘ্রং কণ্তং দর্শিতং পৌরুষং পুরুষকর্্ম বিক্রমঃ শক্কিসম্পচ্চ যেন 
তম্। 

৯৯। লোটী। তেন রামেণ। 'তৈরাহত” ইতি ক্ষচিৎ পাঠঃ। “কালসমপ্রভাব” ইতি 
পাঠঃ। «সংযতি কুস্তকণ” ইতি কচিৎ। 

আমাকে বিরাধ, খর, দূষণ, মারীচ ব৷ বালী মনে করিও না ; জানিও, আমি 
কুম্তকর্ণ॥ ৯৫॥ 

আগাগোড়া কুষ্ণলৌহনির্মিত আমার এই ভীষণ মুদগর অবলোকন কর, 
আমি পূর্ব ইহাদ্বার1 দেবতা! ও দানবদিগকে জয় করিয়াছি ॥ ৯৬॥ 

কর্ণ ও নাসিকাবিহীন বলিয়া আমাকে অবজ্ঞা করিও না, কর্ণ ও নাসিকা 
ছেদনে আমার এতটুকুও ক্লেশ হয় নাই॥ ৯৭॥ 

হে ইক্ষকুশার্দদ,ল, সত্বর আমার দেহের উপর পরাক্রম প্রদর্শন কর, তোমার 
পৌরুষ ও পরাক্রম দর্শন করিয়া তার পর তোমাকে ভক্ষণ করিব ॥ ৯৮॥ 

. সেই রাম কুস্তকর্ণের কথ! শুনিয়া উত্তমপুজ্থযুক্ত শরনিকর নিক্ষেপ করিলেন, 
৮ সপ সপ ০ 

১। ছ'কবন্ধঃ খরে!নচ'। ২। ছ'বালীন চ মারীচঃ'।. ৩। ছ ধরবজিতা'। ৪। ছ'ন ম হি'। 

€। হ 'পিতৃপৌরষ-। &। ছু রামঃ মুপুত্থান্ বিমসর্জ বাগান । থ। ছ'ন বাধিতশ্চ বীর । 
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যৈঃ সায়কৈস্তালবর! নিকৃতা৷ বালী হতো রা'ক্ষসপুক্ষবাশ্চ। 

তে কুস্তকর্ণন্ত শরাঃ শরীরে বজ্রৌপম। ন ব্যথয়ান্বভূবুঃ ॥ ১০০ ॥ 

স বারিধারা ইব সায়কাং-স্তান্ পিবন্ শরীরেণ মহেক্রশক্রঃ| 

জঘান রানস্য শরপ্রবেগং ব্যাৰিধ্য তং মুদ্গরমুগ্রবেগম্ ॥ ১০১॥ 

স শক্রগাত্রক্ষতজানুলিপ্ুং বিত্রাপনং দেবমহাঁচমুনাম্ । 

ব্যাৰিধ্য তং মুদগরমুগ্াবেগং বিভ্রাসয়ামাস রঘুপ্রবীরমূ ॥ ১০২ ॥ 

অথাশু সমরে রামে। দিব্যমন্ত্রমুদীরয়ন্ । 

কুম্তকর্ণস্য হৃদয়ে নিচখান শরোতমান্ ॥ ১০৩ ॥ 

১০১। লো-টী। শরীরেণ শরীরাবয়বেন মুখেন ইতার্থঃ। ব্যথয়ান্বভূব (৫) ব্যথাং 

জনয়ামাদ। 

১*২। লো-টী। “দেবমহাঁচমুনাম্ঃ ইতি পাঠঃ। “সংযতি দেবতানা”মিতি কচিৎ। 

১০৩। লো-টা। “অথাশু সমরে রাম* ইতি পাঠঃ | “অথ দাশরথী রাম ইতি, “রৌদ্্র- 

মস্্মিতি বা পাঠঃ। 

কুম্তকর্ণ যুদ্ধে সেই বজ্্তুল্য বেগশালী শরজালে আহত হইয়াও বিচলিত 
হইলেন না ॥ ৯৯ ॥ 

যে শরসমূহ সপ্ততাল ছেদন করিয়াছিল এবং বালী ও শ্রেষ্ঠ রাক্ষসগণকে 
নিহত করিয়াছিল, সেই বস্ততুল্য শররাজি কুস্তকর্ণের শরীরে বেদনার সঞ্চার 
করিল না ॥ ১০০ ॥ 

ইন্দ্রশক্র সেই কুম্তকর্ণ শরীরছ্বারা সেই শররাজিকে বারিধারার স্তায় গ্রহণ 
করত সেই. উগ্রবেগশালী মুদ্গর চালনা করিয়া রামের শরবেগ নিবারিত 
করিলেন ॥ ১০১ ॥ 

 কুস্তকর্ণ দেবতাদিগের বিশাল বাহিনীর সন্ত্রাসজনক শক্রশোণিতলিপ্ত উগ্রবেগ- 
শালী সেই মুদ্গর ভ্রামিত করিয়া রামের ভয় উৎপাদন করিলেন ॥ ১০২ ॥ 

অনস্তর রাম যুদ্ধক্ষেত্রে সন্বর দিব্য অস্ত্র ( ধস্থুক ) উত্তোলনপুরর্বক কুস্তকর্ণের 
হৃদয়ে উত্তম শররাজি বিদ্ধ করিলেন ॥ ১০৩ ॥ 

১। ছু -কেঃলাল-। ২। ছপৃতন। ৩। ছ'আধিধ্যা'। ৪। ছ'বনীর্যযং | 



৪4৬৬ রামায়ণে ৬, ৪৬) ১০৪ | যুগ্ধ- 

তস্ত রামেণ বিদ্বস্থয সহসাভিপ্রধাৰত: | 

অঙ্গারমিশ্রা; ত্রদ্বস্ত মুখানিশ্চেরুরঙ্চিষঃ ॥ ১০৪ ॥ 

তন্তোরসি নিমগ্ান্তে শর! বহিণপত্রিণঃ | | 

হৃদয়ং পীড়য়ামাম্থঃ ক্রোধমুক্তা মহাত্বন]। 

হ্তাচ্চান্তয পপাতৌর্বব্যাং বিহ্বলস্ত মহায়ুধম ॥ ১০৫ ॥ 

স নিরায়ুধমাত্সীনং যদ মেনে মহাবলঃ | 

ুগ্রিভ্যাং চরণাভ্যাঞ্চ চকাঁর কদনং মহৎ ॥ ১০৬॥ 

স বাণৈরতিবিদধাঙ্গঃ ক্ষতজেন সমুক্ষিতঃ। 

রুধিরং পরিস্থুত্রাৰ গিরিঃ প্রত্রবশৈরিব ॥ ১০৭ ॥ 

4৮. ১০৪। লো-টা। অর্চিযো জালাঃ। ও 

১০৫। লো-টী। বহিণলক্ষণা মযুরপুচ্ছচিহাঃ, ক্রোধমুক্তাঃ ক্রোধতাক্তাঃ। 

১৬৭ লো-টা। পরিস্ুআাব তত্যাজ। 

রামকর্তৃক সহসা৷ শরবিদ্ধ হইয়। ধাবমান কুস্তকর্ণের মুখ হইতে অঙ্গারমিশ্রিত 
শিখা নির্গত হইতে লাগিল ॥ ১০৪ ॥ 

_.. মহাত্মা রামবর্তৃক সক্রোধে নিক্ষিপ্ত সেই ময়ুরপুচ্ছযুক্ত শররাজি তাহার 
বঙ্গ;স্থলে নিমগ্ন হইয়া তাঁহার হদয়কে গীড়িত করিতে লাগিল, তিনি বিহ্বল হইয়া 
পঁড়িলেন এবং তাহার হাত হইতে বিশাল অস্ত্র ভূতলে পতিত হইল ॥ ১০৫ ॥ 

মহাবলশালী কুস্তকর্ণ যখন নিজেকে নিরস্ত্র মনে করিলেন, তখন মুষ্টি ও 
পদাঘাতে ভয়ানক সংহারলীলা সম্পাদন করিতে লাগিলেন ॥ ১০৬॥ | 

_. কুস্তকর্ণ বাণবিদ্ধ. হইয়া রক্তাক্ত হইলেন, পর্বতের প্রশ্রবণের স্যায় তাহার 
গাত্র হইতে রুধিরআব হইতে লাগিল ॥ ১০৭॥ 

০৮০৫৮ আচ সপ পাত 

১। ছসাবি-। ২। ছ “শ্চ। ৩। ছ.পদ্দিণঠ। ৪। ছ 'বরাদুধন্ণ। ৫ | হ-পুততকে 

জয়ং ম্লোকো নান্তি। 
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স তীব্রেণ চ কোঁপেন রুধিরেণ সমুক্ষিতঃ | 

ৰানরান্ রাক্ষপাংশ্চৈৰ খাদন্ বৈ পরিধাঁবতি ॥ ১০৮ ॥ 

তল্মিন্ কালে তু ধর্মাত্বা লক্ষমণে। বাঁক্যমব্রবীৎ। 

 কুস্তকর্ণৰধে যুক্তো যোগান্ পরিস্শন্ বহুন্ ॥ ১০৯ ॥ 

নৈৰায়ং বানরান্ খাদন্ নৈৰ জানাতি রাক্ষসান্। 

মতঃ শোণিতগন্ধেন স্বান্ পরাংশ্চৈৰ খাদ্তি ॥ ১১০ ॥ 

 সর্বেব তমভিরোহস্ত সর্ববতো বানররধভাঃ। 

যুখপাশ্চ যথ৷ খ্যাতি সমীপতঃ ॥ ১১১ ॥ 

অথায়ং ছুর্মাতিঃ পাপো গুরুভারপ্রগীড়িতঃ | 

নিপতেদ্ রাক্ষসো৷ ভূমে নান্যান্ হন্াৎ প্লবঙ্ধমান্ ॥ ১১২ ॥ 
পপক্জল শিীশিশশিশীশাপলাশ্প শী 

১০৯। লো-টী। যুক্তঃ যোগান্ উপায়ান্ পরিমশন্ বিচারয়ন্। 

১১১। লো-টী। সর্বেনাভীবাহন্ক (৫) কুম্তকর্ণমিত্যর্থাৎ সাধ্বেন সমরোহস্ত (1) ইতি 
কচিৎ পাঠঃ। সর্বতঃ সর্ববশরীরে । রঃ 

১১২। লো-টাী। তারমপরায়ন্ বো,মিতি শেষঃ। “উপানয়ক্মি'তি বা পাঠঃ । ততো 
হগ্ভাদঞানিতা্থঃ। “ততো হন্্যুঃ প্নবজমানিতি বা পাঠঃ | “ন নোহস্কাৎ লবঙগমানিগতি বা 
পাঠে নোহস্মাকং প্লবলম!ন্। 

রুধিরসিক্ত কুম্তকর্ণ তীত্রকোপে বানর ও রাক্ষসদিগকে ভক্ষণ করিতে 
করিতে বিচরণ করিতে লাগিলেন ॥ ১০৮ ॥ 

সেই সময়ে ধন্মাতআ লক্ষণ কুস্তকর্ণের বধে উদ্চোগী হইয়। বু উপায় বিচার- 
পুর্ববক বলিলেন-__॥ ১০৯ ॥ 

" “এই ভোজনরত কুম্তকর্ণ রক্তগন্ধে উন্মত্ত হইয়া বানর ও রাক্ষসদিগকে 
চিনিতে পারিতেছে না, স্বপক্ষ ও শক্রুপক্ষ উভয়কেই ভোজন করিতেছে ॥ ১১০ ॥ 

শ্রেষ্ঠ বানরগণ সকলেই চারিদিক হতে ইহার উপরে আরোহণ করুন এবং 
দলপতিগণ প্রাধান্তানুসারে ইহার সমীপে অবস্থান করুন ॥ ১১১ ॥ 

অনন্তর এই পাপিষ্ট ছুর্্মতি রাক্ষস গুরুতর ভারে প্রগীড়িত হইয়৷ ভূতলে 
সপ পাপী পা 

১) ছ পর্যাধাবত'। ২। ছ 'যোধান। ৩।ছ'নবৈধ'। ৪ ছ "সুখাং তিষ”। ৫1 ছ 'অপারং'। 
৬। ছ'কালে'। ৭। ছ '"মপারয়নঃ। 

০ আসা পপ পাপা | পাপা 



৪১৬৮ রামায়ণ ৬ ৪৬ ১১৩ | যুদ্ধ- 

ত্য তদ্বচনং শ্রুত্বা! রাজপুজ্রন্ত ধীমতঃ। 
৯ 

গয়ো৷ গৰাক্ষে। গবয়ঃ শরভে। গন্ধমাদনঃ ॥ ১১৩ ॥ 

নীলশ্চ কুমুদশ্চৈব স্বাহরঙদস্তথা। 

তে সমারুরুহুহ্ষটাঃ কুস্তকর্ণং ঈীবমাঃ ॥ ১১৪ ॥ 

কুস্তকর্ণস্ত সংক্র,দ্ধঃ সমারূট়েঃ পবঙ্থমৈঃ। 

্যাধনয়ৎ তান্ বেগেন ছুষ্টহত্তীব হস্তিপান্ ॥ ১১৫ ॥ 

স তান্ দৃষ্ট। বিনির্ধ্তান্ রামে! বানরযুথপাঁন্। 

মহাপ্রভাবং জ্ঞাত্বা তং দিব্যান্থাস্্রাণি সন্দধে ॥ ১১৬ ॥ 

১১৪। লো-টা। “মুবাহরঙগদস্তথেঃতি পাঠঃ। “জান্ববানঙ্গদন্তথেতি বা। 

১১৫। লো.-টী। ব্যাধূনয়ত অকম্পয়ত। 
পপ পপ. ৮ পপ শপ শসা 

পতিত হইবে এবং অন্ত বানরকে বধ করিতে পারিবে না” ॥ ১১২॥ 

বুদ্ধিমান রাজপুজ্র লক্ষ্মণের সেই কথা শুনিয়া গয়, গবাক্ষ, গবয়, গন্ধমাঁদন, 

শরভ, নীল, কুমুদ, সুবাহু ও অঙ্গদ এই বানরগণ সানন্দে কুস্তকর্ণের উপরে অরোহণ 

করিলেন ॥ ১১৩৫ ॥ 

হৃষ্ট হস্তী যেমন হস্তিপালকদিগকে নিক্ষেপ করে, বানরগণের আরোহণে 

ক্রুদ্ধ হইয়া কুস্তকর্ণ সেইরূপ বেগে তাহাদিগকে কম্পিত করিয়া নিক্ষেপ 

করিলেন ॥ ১১৪-১১৫ ॥ 

.. রাম সেই বানরদলপতিদিগকে নিক্ষিপ্ত হইতে দেখিয়া কুস্তকর্ণকে মহা প্রভাব- 
শালী বুঝিয়! দিব্য অস্ত্র সন্ধান করিলেন ॥ ১১৬।॥ 

১ ছ'সরভে' | ২। ছ 'জান্ববানঙ্গ”। ৩। ছ মহাবলাঃ। ৪ ছ '্যাধুনয়ত বেগেন'। ৫1 ছ 

'তান্ দৃষ্ট। নিধুতান্ রামো রোযাঘা-, | 
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ৰায়ব্যমাহুয় ভতে৷ মহাস্ত্ং রাঁমঃ প্রচিক্ষেপ নিশাচরায়। 

সমুদ্গরং তেন জহার বাহুং স কৃত্বাহুস্তযুলং ননাদ ॥ ১১৭॥ 

স ত্য বাহুগিরিশূঙ্গ কল্প; সমুদ্গরে। রা'ঘববাণকৃত্তঃ | 

পপাত তশ্মিন্ হরিসৈম্যমধ্যে জঘাঁন তাং বানরবাহিনীঞ্চ ॥ ১১৮ । 

তে বানর! ভগ্নবলাবশেষাঃ পধ্যস্তমাশ্রিত্য ভয়াবসন্নাঃ | 

প্রবেপিতাঙ্থ। দদৃণ্ডঃ স্থঘোরং নরেন্দ্ররক্ষোহধিপসন্নিপাতমূ ॥ ১১৯ ॥ 

স কুম্তকর্ণে হস্নিকুত্তবাহুনিকৃতপক্ষশ্ঠ ইবাচলেন্দ্রঃ। 

উৎপাটয়ামাম করেণ সালং ততোহ্ভিছুদ্রোৰ রণে নরেন্দ্রম্ ॥ ১২০ ॥ 

১১৭। লো-টা। বায়ব্যমাহয় মহান্ত্বাণে বাযুদেবমাহুয় | 'ষমন্ত চাহুয় ইতি বা পাঠঃ। 
নিশাচরায় নিশাচরং হস্তং, জহার চকর্ত, তুমুলমতীব | 

১১৯। লো-টী। পর্যান্তং শরণদমেকাস্তং নরেন্দ্রাদ্রামাদ্রক্ষো হধিপতেনিপাতং দদৃণ্ডঃ | 
১২০। লো-টী। করেণ বাঁমেন। 

এ সপ 0 সস ৯ সপ পপ” 

তার পর রাম বায়ব্যাস্ত্রের আবাহন করিয়া কুস্তকর্ণের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন 

এবং তন্দারা তাহার মুদগরযুক্ত বাহুটী ছেদন করিলেন, বাহু ছিন্ন হওয়ায় কুস্তকর্ণ 
তুমুল আর্তনাদ করিতে লাগিলেন ॥ ১১৭ ॥ 

সাহার সেই মুদগরযুক্ত পর্ববতশূঙ্গতুল্য বাুটা রামের বাণে ছিন্ন হইয়া 
সেই বানরসৈম্তমধ্যে পতিত হইল এবং সেই বানরবাহিনীকে নিহত 

করিল ॥ ১.৮॥ 

হতাবশিষ্ট বানরসৈন্যগণ ভয়ে অবসন্ন হইয়া কাপিতে কাপিতে এক 
প্রান্তে অবস্থানপূর্বক* রাম ও কুস্তকর্ণের ভীষণ সংঘর্ষ অবলোকন সী 
লাগিল ॥ ১১৯ ॥ 

ছিযপক্ষ পর্ববতরাজের মত সেই ছিন্নবাহু কুম্তকর্ণ অপর হস্তে একটা সালবৃক্ষ 
উৎপাটিত করিলেন এবং তাহার পর যুদ্ধে রামের প্রতি ধাবিত হইলেন ॥ ১২০ ॥ 
রেস 

১1 ছ'-পস্তনিক+। ২। ছু 'ঙ্গৌয ইবা। ৩। ছ বুক্ষং। 
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স তন্ত বাহু সহদালবৃক্ষং সমুদ্ততং পন্নগভোগকল্পমূ। 

ইন্ানযুক্তেন জহাঁর রাঁমো বাণেন বস্তাশনিসমিভেন ॥ ১২১ ॥ 

স কুস্তকর্ণস্য ভূ! নিকৃতঃ পতন্নিবাছিঃ পতগেন্দ্রমুক্তঃ | 

বিচেষ্টমানোইভিজঘান তত্র শিল! দ্রুমান্ রাক্ষবানরাংস্চ ॥ ১২২ ॥ 

তং কৃতবাহুং প্রসমীক্ষ্য রাঁমঃ সমাপতন্তং সহসোনসদস্তূ | 

্বাবর্ঘচন্দ্রৌ৷ নিশিতো গৃহীত্ব। চিচ্ছেদ পাদৌ যুধি রাক্ষসম্ত ॥ ১২৩ 

স কৃত্তবাহুবিনিকৃতপাদো বিবর্ত্য বক্তং বড়বামুখাভম্। 

ছুদ্রাব রামং সহসাভিগর্জন্ রানা রজত তি? ॥ ১২৪ ॥ 

১২১। লো-টী। সমুগ্ধতং প্রহর্ত,মিতার্থ: | “সমু্ুত'মিতি পাঠে মহাস্তম্। ইন্্ানযুক্কেন 
ব্জবৎ হীরকবৎ তীক্ষেণ মশনিবদ্ দৃঢ়েন, বজ্বাশনির্বজ্রং ব1 তত্তুল্যেনেত্যা্থঃ | 

১২২। লো-টী। পতগেন্দ্রমুক্তঃ পতগেন্দ্রেণ গরুড়েণ মুক্তত্ত্যক্তোহহিরিব । 

১২৩৭ লো-টা। চন্্ার্দচন্ত্রৌ চন্দ্র! বাণবিশেষঃ | '্বাবর্ধচন্ত্রা'বিতি বা পাঠঃ। 
১২৪। লো-টী। বিবৃত্য ব্যাদায় বড়বাসুখোবড়বানলঃ পাতালং বা, তদাভম্। 

সপ আপ এ পাশা শী শিলা নাশ ৮২ শািশাশীসশি ািীশীা্টীীটি পপি সস ীসপাসীল্প 

রাম কুমতকর্ণের সলবৃক্ষযুক্ত সর্পদেহসদৃশ সমুন্নত বাহুটীকে হীরকের ন্যায় 
তীক্ষ ও বজ্র ন্যায় দৃঢ় ইন্দ্রান্ত্যুক্ত বাণদ্বারা ছেদন করিলেন ॥ ১২১ ॥ 

কুস্তকর্ণের সেই ছিন্ন বাহু গরুড়-পরিত্যক্ত সর্পের ন্যায় পতিত হইয়া ছিট- 

কাইতে লাগিল এবং তত্রত্য শিলা, বৃক্ষ, রাক্ষম ও বানরদিগকে নিহত 
করিল ॥ ১২২॥ 

রাম ছিন্নবাহু কুস্তকর্ণকে উচ্চৈংন্বরে গর্জন করিতে করিতে আসিতে দেখিয়া 
সহসা ছুইটী শাণিত অর্ধিন্দ্র গ্রহণপূর্বক যুদ্ধক্ষেত্রে, তাহার পদছয় ছেদন 
করিলেন ॥ ১২৩॥ 

আকাশে রাহু যেমন চন্দ্রের প্রতি ধাবিত হয়, সেইরূপ হস্তপদহীন কুস্তকর্ণ 
অগ্নিতুল্য মুখ ব্যাদানপুর্ববক [ গড়াইতে গড়াইতে ] গঙ্জন সহকারে সহসা রামের 
দিকে ধাবিত হইলেন ॥ ১২৪ ॥ 

১। ছ 'ততোইন্ত' । ২। ছ“সালবৃ-। ৬।ছমতং। ৪1 ছ'শৈলানা। ৫। ছ-পুক্গবাংশ্ট। 
খ। ছুন্সানদ-। ৭। ছু 'পর্বণি চন্তরবিদ্বম। 
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১ 
অপুরয়ৎ তন্ত মুখং শিতা্রৈ: রাম শরৈহেমপিনদ্ধপুঙ্থৈঃ | 

স পূর্ণবন্তো ন শশাক বজ্তুং চুকুজ কৃচ্ছে,ণ মুমোহ চাপি ॥ ১২৫ ॥ 

অথাদরে সূর্ধ্যমরীচিকল্পং স ত্রহ্মদণ্ডান্তককা'লতুল্যম্। 

অরিক্ষমৈক্দরং নিশিতং স্পুঙ্থং রামঃ শরং মীরুততুল্যবেগম্ ॥ ১২৬ ॥ 

অবারণীয়ং বিশিখং বীর্ষ্যবস্তং হদারুণম্ । 

তয়ঙ্করমমিত্রাণাং জ্ঞাতীনাং নন্দিবর্ধনম্ ॥ ১২৭ ॥ 

তং কাম্মুকে সমাধায বিকৃষ্য চ মহাবলঃ। 

সসর্জ কুস্তকর্ণম্য বধায় শরযুত্তমমূ। 

দিব্যং মঘবতা দক্তং জ্বলন্তমিব তেজন। ॥ ১২৮ ॥ 

১২৬। ো-টা। সরাম ইতান্বয়ঃ। ব্রহ্মদণ্ডো বিগরশাপঃ নিজ স্তং শরম্। 

১২৭-২৮। লো-টী। অবারণীয়ং বাঁরক্িতুমশক্যং বিশিখং বিশিষ্ট শিখা অগ্রতাগে! 

যন্ত তং শরং কম্মুকে ধন্ুষি সমাদায় নীত্ব! “সমানীয়” ইতি বা পাঠঃ। বিবৃষ্ত আকষ্য চ। 
শসা 

পপ” পপ ০. পপ পপ ০ পা পপ ও পা ৫৯ চর ০ 

রামচন্দ্র সুবর্ণমগ্ডিত-পুঙ্খদেশযুক্ত শাণিতাগ্র শরজালে তাহার মুখগহবর 
পরিপূর্ণ করিয়া ফেলিলেন, মুখ পূর্ণ হওয়ায় কুস্তকর্ণ কথ! বলিতে পারিলেন না, 
অতিকষ্টে অব্যক্ত শব্দ করিতে লাগিলেন এবং মুচ্ছিত হইয়া পড়িলেন ॥ ১২৫॥ 

অনস্তর রাম সংহারকারী কাল এবং ব্রহ্মদগ্ুতুল্য স্ূর্য্যকিরণকল্প 

ইন্্মন্ত্রে অভিমন্ত্রিত বায়ুর স্তায় বেগবান্ উত্তম-পুত্খযুক্ত শক্রঘা্তী শর গ্রহণ 
করিলেন । ১২৬॥ 

মহাবলশালী রাম শক্রদিগের ভয়াবহ ও মিত্রবর্গের আনন্দবঞ্ধক অনিবার্ধা 

বীর্ষযবান্ দারুণ শর ধন্থুকে যোজন! করিয়া আকর্ষণপুর্বক কুস্তকর্ণের বধার্থে সেই 
তেজঃপ্রভাবে দীগুপ্রায় ইন্দ্রদত্ত ব্বর্গায় উত্তম শর নিক্ষেপ করিলেন ॥ ১২৭-১২৮ ॥ 

পপ 

১। ছ “নিবন্ধ”। ২। ছ্হৃতীক্ষ-। ৩। ছ'ননীয়”। 

€?৭ 
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স বিশ্কে। বলবত৷ রামেণ নিশিতঃ শরঃ। 

কুম্তকর্ণন্ হুৃদয়ং ভিত্ব! ধরণিমাবিশৎ ॥ ১২৯ ॥ 

অথাদদে এরং চান্্যং দিব্যং নিতাভিরক্ষিতম্ | 

পুজিতং ভ্রিদশৈঃ সেক কালদগুমিবাপরম্ ॥ ১৩০ ॥ 

তং বজ্রজাম্বুনদ চিত্রপুজ্থং প্রদী প্তসূর্ধ্যভ্বলন প্রকাশম্। 

মহেন্দ্রবজ্ঞাশনিতুল্যবেগং বাণং প্রচিক্ষেপ নিশাচরায় ॥ ১৩১ ॥ 

স সায়কো রাঘবৰাহুবিচ্যুতো দিশ: স্বভাস! দশ সম্প্রকাশয়ন্। 

বিধৃমবৈশ্বীনরতুল্যদর্শনো জগাম শক্রাশনিতুল্যবিক্রমঃ ॥ ১৩২ ॥ 

স তন্মহপরর্বতকুটসমিভং বিবৃত্ত স্্োজ্ছলচারুকুগুলমূ। 

চকর্ত রক্ষোইধিপতেস্তদা শিরো যখৈব বৃত্রস্ত পুরা পুরন্দরঃ ॥১৩৩। 

১৩০) হোস্টী। অপরং কাঁলান্তকং কাঁলসহিতাস্তকমিব 'প্রলয়কালীনাস্তক”মিতি বা। 

১৩১। লো-টী। অগনোহগ্িঃ ক্জন্ত অশন্বিহাতশ্চ তুল্যে। বেগে! গতির্স্ত তম্। 
১৩৩। লো-টী। বিবৃত্বাঃ প্রকাশিত! দংগ্র। ষেন উজ্জলে চারুণী কুগুলে যস্ত তং চ তং চ। 

বলবান্ রামকর্তৃক নিক্ষিপ্ত সেই শাণিত শর ম্তকর্ণের হৃদয় ভেদপূর্ববক 

ভূগর্ভে প্রবেশ করিল ॥ ১২৯ ॥ 
অনস্তর রাম ইন্দ্রের সহিত দেবগণের চিতা ও দা সুরক্ষিত দ্বিতীয় 

কালদগ্ডের ম্যায় অপর একটা দিব্য শর গ্রহণ করিলেন ॥ ১৩০ ॥ 
তিনি হীরক ও ন্ুবর্ণমণ্ডিত-পুজ্খযুক্ত প্রদীন্ত নুর্য্য ও অনলতুল্য ইন্দ্রের বজ্ ও 

বিছ্যুতের ম্যায় বেগশালী সেই বাণটা কুস্তকর্ণের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন ॥ ১৩১ ॥ 
দেখিতে ধূমহীন অগ্নির ন্যায় এবং ইন্দ্রের বজের ম্যায় বেগগামী রামচন্দ্রে 

হস্তচ্যুত সেই শর স্বীয় প্রভায় দশদিক উন্তাসিত করিয়া গমন করিল ॥ ১৩২ ॥ 
পুরাকালে ইন্দ্র যেমন বৃত্রান্থুরের শিরশ্ছেদ করিয়াছিলেন, তিনি তখন 

নত 

০০০০ 

১। ছনিহ-। ২। ছ 'ভুবমথাবিশখ। ৩। ছ 'দিবামন্ত্রাভিমন্ত্রিতম্দ। ৪1. ছু 'সবৈ'। 
€ | ছরামঠ। ৬ । ছ শায়” | ৭। ছ 'প্রভাভিঃ খদিশঃ প্রকা-। ৮1 ছ “দীগুদর্শ-। ৯। ছ 
স্তধা'। ১০ 1 অতঃ পরং ছ-'তদ্রামবাপ।ভিহতং পপাত রক্ষঃশিরঃ পর্ববতসন্লিকাশমূ।. বভঞ্জ পূর্ধা! গৃহগে।পুগাণি প্রাকার- 
মটটালবরাংশ্চ তব ॥ ইতাধিকমূ। 
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বিনগ্ধা সমহানাদং ন্যপতদ্ রাক্ষসো হতঃ। 

বানরাণাং সহত্রে ছে কায়েনাথ ন্যপোৌথয়ৎ ॥ ১৩৪। 
'প্রাকম্পত্ত লঙ্কাযাঃ প্রকারাস্তোরণানি চ। 

তন্মিন্ নিপতিতে ভূমৌ চুক্ষুভে চ মহোদধিঃ ॥ ১৩৫ ॥ 

তং তু ভূমৌ নিপতিতং দৃষ্ট। বিক্ষিগুভৃষণমূ। 

বভৃবুর্বযথিতীঃ সর্বেব হতশেষা নিশীচরাঁঃ ॥ ১৩৬ ॥ 

তে বিষগ্নমুখা দীনাঃ প্রহারজনিতশ্রমাঃ। 

বিনেদুরুচ্চৈর্বহৰে। রাক্ষম! বিকৃতৈঃ স্বরৈঃ ॥ ১৩৭ ॥ 

স কুম্তকর্ণং হুরশত্রমুত্তমং মহৎস্থ যুদ্ধেঘজিতং কদাচন। 

ননন্দ হত্বা ভরতাগ্রজে। রণে মহাঁন্রং বৃত্রমিবামরাধিপঃ ॥ ১৬৮ ॥ 
সস সপ ৬ পাপ 

১৩৭। লো-টা। প্রহারজনিতশ্রমাঃ প্রহারজনিতহ্ঃখাঃ | 
সস 

স্পসীসপীশীসীশীপ শশা শিপস্পীীশি শশা ৯ পপ ৯ 

সেইরূপ রাক্ষমাধিপতি কুস্তকর্ণের অনাবৃত দস্ত ও উজ্জল মনোরম কুগুলযুক্ত বিশাল 
পর্ববতশৃঙ্গতুল্য মস্তক ছেদন করিলেন ॥ ১৩৩ ॥ 

নিহত কুস্তকণ্ণ মহাশবে গর্জন করিয়া পতিত হইলেন, তাহার শরীরের চাপে 
তুই সহস্র বানর নিহত হইল ॥ ১৩৪ ॥ 

কুস্তকর্ণ ভূতলে নিপতিত হইলে লঙ্কার প্রাচীর ও তোরণরাজি কম্পিত 
হইল এবং মহাসমুদ্র বিক্ষুনধ হইয়া উঠিল ॥ ১৩৭ ॥ 

তাহাকে ভূপতিত দেখিয়া এবং তাহার অলঙ্কাররাশি নিক্ষিপ্ত দেখিয়া 
হতাবশিষ্ট রাক্ষপগণ সকলেই ব্যথিত হইল ॥ ১৩৬ ॥ 
£.. প্রহারে তাহার! পরিশ্রাস্ত ও দীনভাবাপন্ন হইয়াছিল, তাহাদের মুখমণ্ডল 
বিষ হইল, বছু রাক্ষস বিকৃতকণ্ে উচ্চৈ:ম্বরে চীৎকার করিতে লাগিল ॥ ১৩৭। 

বৃত্রান্থরকে বধ কগিয়৷ ইন্দ্র যেমন আনন্দিত হইয়াছিলেন, মহাযুদ্ধে কদাপি 

১। ছ'চমহা-। ২। '-নাসৌ বাপো”। ৩। ছ'প্রাকল্পন্ত ৮ ৪ | ছু 'বিবিধৈ:। ৫ হু 
অন্ত গ্লৌকন্ত স্থানে 'স চাঁতিকারে৷ হিমবৎপ্রকাশে। রক্ষোহধিপন্তোয়নিধেঃ সমীপে । খ্রাহান্ মহামীনবরান্ ভুজঙ্গদান্ 
সংক্ষোভা ভূমৌচ তদা পগাত॥ তন্মিন্ হতে ব্রাক্মণদেবশত্রৌ মহাবলে সংঘতি কুস্তকর্ণে। চাল ভূড়ু নিধরাশ্ 
ঈর্েধ হ্াচ্চ দেবাঃ প্রসতং বিনেছুঃ॥ ইতি পাঠ। 

পপর 



৪৭৭৪ :..... রামায়ণে ৬১ ৪৬১ ১৩৯ | যুদ্ধ- 

প্রহ্ষযুক্ত। বহবশ্চ বানরাঃ প্রবুদ্ধপন্মপ্রতিমৈরথাননৈঃ | 

অপুজয়ন্ রাঘবমিষ্টভাগিনং হতে রিপৌ। ভীমৰলে নিশাচরে ॥১৩৯। 

ততস্ত দেবধিমহধিগুহকাঃ হুরাস্থরা ভূতম্থপর্ণপন্নগাঃ | 

সযক্ষগঞ্ধর্বসদৈত্যদানবাঃ প্রহধিতা রামপরাক্রমাৎ তদা! ॥ ১৪০ ॥ 

ইত্যাধে বান্সীকীয়ে রামায়ণে আদিকাব্যে যুদ্ধকাণ্ডে কুস্তকর্ণবথে। নাম 
ষট্চত্বারিংশঃ সর্গঃ ॥ ৪৬ ॥ 

১৩৯। লো-টা। টষ্টঃ প্রশংসার: ভাগো ভাগ্যং তথস্তম্। 
১৪০। লো-টা। দেবর্ষয়ে! নারদাদয়ঃ, মহ্ষয়ে! ভৃগ্বাদয়ঃ। 

লঙ্কাকাগ্ডে. কুস্তকর্ণবধঃ ॥ ৪৬ ॥ 

অপরাজিত দেবতাদ্দিগের উত্তম শক্র কুস্তকর্ণকে বধ করিয়া রামচন্দ্র সেইরূপ 

আনন্দিত হইলেন ॥ ১৩৮ ॥ 

মহাবলশালী কুস্তকর্ণ নিহত হইলে বন্থবানর আনন্দিত হইল, তাহাদের 
মুখমণ্ডল বিকসিত পদ্মের ন্যায় প্রফুল্ল হইল, তাহারা আশানুরূপ সৌভাগ্যশালী 
রামচন্দ্রের পুজ! করিতে লাগিল ॥ ১৩৯॥ 

তার পর তখন রামচন্দ্রের পরাক্রমে দেবর্ষি, মহর্ষি, গুহাক, দেবতা, অস্জুর, 

তত, দৈত্য, দানব, যক্ষ, রক্ষ+ গঞ্ধবর্ব সকলেই আনন্দিত হইল ॥ ১৪০ ॥ 

মহর্ষি বান্সীকি প্রণীত 'আদিকাব্য রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডে কুস্তকর্ণবধ-নাঁমক 
৪৬শ মর্গ সমাপ্ত ॥ ৪৬॥ 

স্্পীপ্থস্পস্ জপ 

১। ছ "ন্ছুরাসদে | ২। ছ অতঃ পরং “স কুস্তবর্ণং হুরদৈতান্দনং মহৎমু বুদ্ধেঘজিতং কদাচন। ননন্গ হত্বা 

ভরতাগ্রজে। রণে মহাহুরং বৃত্রষিবামরেশঃ ॥' ইতাধিকম্। 



কাণ্ডে ] ৬, ৪% ৫ ৪৭৭৫ 

(৪৭) সগ্তচত্বারিংশঃ সঞ্গঃ 

কুস্তকর্ণং হতং শ্রতত্বা রাঘবেণ মহাত্মন|। 

রাক্ষস। রাক্ষসেন্দ্রায় রাবণায় ন্যবেদয়ন্ ॥ ১॥ 

স শ্রুত্বা নিহতং সংখ্যে কুস্তকর্ণং মহাবলমৃ। 

রাবণঃ শোকসন্তপ্তো। মুমোহ চ পপাত চ ॥২॥ 

পিতৃব্যং পতিতং শ্রুত্বা দেবাস্তকনরাস্তকৌ । 

ভ্রিশিরাশ্চাতিকায়শ্চ বভৃবুঃ শোকপীড়িতাঃ ॥ ৩ ॥ 

ভ্রাতরং নিহতং শ্রুত্বা রামেণারিষটকর্্নণ]। 

মহোদরমহাপার্ো শোকাক্রাস্তো বভুবতৃঃ ॥ ৪ ॥ 

ভতঃ কৃচ্ছ1ৎ সমাপাগ্ সংভণং রাঁক্ষদপুগবঃ। 

কুস্তকর্ণবধাদ্দীনে! বিললাপাঁথ রাব' শঃ॥ ৫ ॥ 
০4558725822: শপ আপ স্পা পেশি ৮ শি শশী তি ০৮ পপ পাসে 

৩। লো-টী। ব্যথিতং সংজাতব্যথম্ । 
৪। লো-টী। মহাবলৌ “বভ্বতু”রিতি বা পাঠঃ । 
৫| লো-টী। সম1সাঞ্ গ্রাপায। 
টিউব  শ্স ০ শক" পপ পেশা তল শা সীসপীসপী পিসী পা শসা শত সপ, স শ্প্প্পসপপশ পিজা 

পর 

মহাত্মা রামনন্রকর্তৃক স্তবর্ণ নিহত হইয়াছেন শুনিয়া রাক্ষদগণ রাক্ষলরাজ 
রাবণের নিকট জ্ঞাপন করিল ॥ ১॥ 

মহাবলশালী কুস্তকর্ণ যুদ্ধে নিহত হইয়াছেন শুনিয়া সেই রাবণ শোকসন্তপ্ত, 
ভূপতিত এবং মুচ্ছিত হইলেন ॥ ২। 

দেবাস্তক, নরাস্তক, ত্রিশিরাঃ এবং অতিকায় ইহারা পিতৃব্য নিপতিত 
[ হইয়াছেন ] শুনিয়া'শোকসস্তপ্ত হইলেন ॥ ৩ ॥ 

অক্লিষ্টকর্্মা রামকর্তৃক ভ্রাতা কুম্তকর্ণ নিহত হইয়াছেন শুনিয়া মহোদর ও 
মহাপান্্ব উভয়ে শোকার্ত হইয়া! পড়িলেন ॥ ৪ ॥ 

কুম্তকর্ণের বধে দীনভাবাপন্ন রাক্ষসশ্রে্ঠ রাবণ অতিকষ্টে সংজ্ঞা লাভ 
'করিয়৷ ৰিলাপ করিতে লাগিলেন__॥ ৫ ॥ 

পি শিস পপ পাপী পপ পিসী শপ সপ পপ সে 

১। ছ 'লিতরং বাধিত, দুই]' | ২। ছ 'রুরুহঃ'। ৩। ছ,শোকবন্থৌ। ৪। ছ 'তদা-। 



৪০৭৬ রামায়ণ ৬, ৪৭, ৬ [ যুদ্ধ- 

হা বীর রিপুনর্পন্ কুম্তকর্ণ মহাঁবল। 

ক মাং বিহায় বৈ দৈবাদ্ যাতোহসি যমসাদনম্ ॥ ৬ ॥ 

ইদানীং খন্বহং নাঁম্মি যস্থ মে পতিতো ভুজঃ। 

দক্ষিণো যং সমাশ্রিত্য ন বিভেমি দ্িবৌকসাম্ ॥ ৭॥ | 

কথমেবংবিধে। নাম দেবদাঁনবদর্পহা। 

কালাম্রিপ্রতিমঃ সংখ্যে রাঘবেণ নিপাতিতঃ ॥ ৮ ॥ 

ননু তে বজনিশ্পেষ। লা কুর্ববস্তি ন ব্যথাম্। 

স কথং রামবাণার্তঃ গ্রহথপ্তোহসি মহীতলে ॥ ৯ ॥ 

এতে দেবগণাঃ সর্বেব খষয়ে! গগনে স্থিতাঁঃ। 

নিহতং ত্বাং রণে দি বিননদস্তি প্রহধিতা; ॥ ১০ ॥ 
শশা ৩ পেপসি ৬৭ পাপা 

৭| €ো- টা। নাস ন বাম ন পত্ঠা মীত্যর্থঃ। দিবৌকসাং দিবৌকোভ্যঃ | 

৮। লো-টী। নাম সংভাবনায়ম্। এবংবিধো জনঃ রাঘবেণ নিপাঠিত ইতি কথং 

সম্তাবাতে ! কালাগ্নিগ্রতিমঃ প্রলয়কালা গ্রিতুমাঃ ৷ 
৯। লো-টী। বজ্রনিষ্পেষাঃ ব্রদংঘট্ধবনয়ঃ কনিপাতা বা। 

পপ পপ ৬৮৯ শীল পাশা পিশেশীপশাাশি এ শশা -্প্পীপশীীশ ০ হি ৪. স্পা সপ 

হায়, শত্রদর্গহারী মহাবলশালী কুম্তকর্ণ, তুমি অ আমাকে পরিত্যাগ করিয়। 
দৈববশে যমালয়ে গমন করিলে ॥ ৬ ॥ 

সম্প্রতি আমি [ থাকিয়াও ] নাই, যাহার আশ্রয়ে আমি দেবগণকেও ভয় 
করিতাম না, আমার সেই দক্ষিণবাহু পতিত হইয়াছে ॥ ৭॥ 

যুদ্ধে কালাগ্নিতুল্য দেবদানবের দর্পহারী এবংবিধ ব্যক্তিকে রাঘব কিরূপে 
নিহত করিল ॥ ৮ ॥ 

বজ্র নিশ্পেষণেও যে-তোমাঁর বেদন। উৎপাদন করে না, সেই তুমি রামের 
বাণে কাতর হইয়া ভূতলে নিদ্রিত হইলে কেন 1॥৯।॥ 

তোমাকে যুদ্ধে নিহত দেখিয়। এই দেবতা ও খধিগণ আকাশে অবস্থান- 

পূর্বক আনন্দ প্রকাশ করিতেছে ॥ ১০ ॥ 

১। ছ 'ক্রসৈস্তপ্রতাপোকঃ ক মাং সম্ভার) গচ্চসি' | ২। ছ 'যনতাকুর্বত। ৩। ছ“গণৈঃ 
সার্ধমৃষ-। ৪1 ছ'নিন-। 



পল শশী ীশিশি স্পেস সস পা 

কাণ্ডে] ৬ ৪৭, ১৫ সপ্তচত্বারি”শঃ সর্গঃ ৪৭৭৭ 

করম সংহৃষ্টা লববলক্্যাঃ প্রবঙ্গমাঃ। 

সমারোক্্যন্তি ছুর্গাণি লঙ্কাদ্বারাণি সর্ববতঃ ॥ ১১ ॥ 

রাজ্যেন নাস্তি মে কার্ধ্যং কিং করিষ্যামি সীতয়। । 

কুম্তকর্ণবিহীনম্ত জীৰিতে নাস্তি মে স্পৃহা ॥ ১২ ॥ 

যগধহং ভ্রাতৃহস্তারং ন হন্সি যুধি রাঘবমৃ। 

ততে। মে মরণং শ্রেয়ে! ন ত্বিদং ব্যর্থজীবিতম্ ॥ ১৩॥ 

অগ্যৈব তং গমিধ্যামি দেশং যত্রানুজে। মম । 

ন হি ভ্রাতৃপরিত্যক্তঃ স্থখং জীবিতুমুৎ্সহে ॥ ১৪ ॥ 

দেবা মাং প্রহসিষ্যস্তি হৃ্টাঃ পুর্ববাপকারিণমূ । 

কথমিক্দ্রং বিজেধ্ামি কুম্তকর্ণ হতে ত্বয়ি। 

কথং বৈবন্বতং দেবং বরুণঞ্চ মহাবলম্ ॥ ১৫ ॥ 
সর রর 

১১। লো: টী। লব্ধলক্ষ্য! লব্ধশরবা লব্চ্ছিদ্রা ইত্যার্থঃ | 

০ শিপ পসরা পে আস সপসপপ 

বানরগণ আনন্দিত হইয়া এই সুযোগে আজই নিশ্চয় চারিদিকে গম 

লঙ্কাদ্বারসমূহে আরোহণ করিবে ॥ ১১ ॥ 

আমার রাজ্যের প্রয়োজন নাই, সীতাকে লইয়াই বা আমি কি করিব? 

কুম্তকর্ণকে হারাইয়! আমার জীবনের ইচ্ছা নাই ॥ ১২॥ 
যদি আমি যুদ্ধে ভ্রাতৃহন্ত। রামকে নিহত না করি, তবে আম।র মরণই শ্রেয় 

বুথ! বাঁচিয়া থাকিবার প্রয়োজন নাই ॥ ১৩ ॥ 
আমার অনুজ,কুস্তকর্ণ যেখানে আছে, আমি অগ্ঠই সেইস্থানে গমন করিব, 

ভ্রাতৃহীন হইয়া! সুখে বাচিয়া থাকিতে চাহি না ॥ ১৪ ॥ 
হে কুম্তকর্ণ, তূমি নিহত হইয়াছ, এক্ষণে আমি ইন্দ্রকে এবং যমদেব ও 

মহাবলশালী বরুণকে জয় করিব কিরপে? আনন্দিত দেবগণ পুর্ববাপকারী 
আমাকে উপহাস করিবে ॥ ১৫ ॥ 

তি ৩ 

১। ছ লঙ্কা; । ২। ছ'আরোহিত্স্ত'। ৩। ছমেগতাল্পৃহা'। ৪। ছ'দৃষ।'। 



৪৭৭৮ রামায়ণে ৬, ৪৭) ১৬ [ যুদ্ধ" 

তদিদং মামন্ুপ্রাপ্তং বিভীষণবচঃ শুভমৃ। 

যদজ্ঞানাম্ময়! তস্ত ন গৃহীতং মহাত্মনঃ ॥ ১৬ ॥ 

বিভীষণাভিশাপোহয়ং কুস্তকর্ণপ্রহস্তয়োঃ। 
১ হু 

বিনাশো বৈ সমুৎপন্নে। মাং পীড়য়তি দারুণঃ ॥ ১৭ ॥ 
তন্যায়ং কন্মণঃ প্রাপ্তো বিপাকো। মম শোকদঃ। 

যম্ময় ধার্মিকঃ গ্রীমান্ ম নিরস্তে। বিভীষণঃ ॥ ১৮ ॥ 

ইতি রজনিচরাধিপন্তদ1 পিতৃপতিরাষ্ট্রগতং নিশম্য তম্ | 

অনুজমনুশুশোচ নৈকধা মরণমপশ্যদিবাতুনম্তদা ॥ ১৯ ॥ 

ইত্যার্ধে বাল্মীকীয়ে রামায়ণে আদিকাব্যে যৃদ্ধকাণ্ডে রাবণববিলাপে! নাম 
সপ্ডচত্বারিংশঃ সর্গঃ ॥ ৪৭ ॥ 

১৬। লো-টী। তদিদমিতি | “সোহয়ং বিষুঃ সথরৈঃ সার্ং মানুষত্বমুপাগতঃ | রামাভিধান” 
ইত্যাদি “সকামা নচ বে দেব! ভবিষ্যন্তি নিরুষ্ভমাঃ» ইতান্তৈশ্চতুর্ভিঃ শ্লে(কৈঃ রক্ষো বধার্থং বিষ্ণোঃ 
সুরৈঃ সহাবতরণম্ তন্মাৎ রামাম্ন সীতাং দত্ত সন্ধিং কুরু, অকরণে চ দেবাঃ সকামা ভবিষ্বন্তীতি 
যদিদং শুভং কুস্তকর্ণন্য বচ্তৎ তদকরণে মনর্থে! মাং প্রাপ্ত ইভাথঃ। 

১৮। লো-টা। বাকাং যন গৃহীতং তন্ত অগ্রহণরূপন্ত কর্ণ; বিপাক ইত্য্বয়ঃ, বিপা:কা 
বিসদৃশং ফলম্। 

লঙ্কাকাণ্ডে রাবণবিলাপঃ ॥ ৪৭ ॥ 

আমি অজ্ঞানবশত; যাহ! গ্রহণ করি নাই, মহাত্ম। বিভীষণের সেই হিতবাকাই 
এই সফল হইল ॥ ১৬॥ 

কুম্তকর্ণ এবং প্রহস্তের দারুণ নিধন সংঘটিত হইয়া আমাকে পীড়িত 
করিতেছে--ইহা! বিভীষণের অভিশাপ ॥ ১৭॥ 

আমি যে সেই ধর্মনিষ্ঠ প্রীমান্ বিভীষণকে তাড়াইয়া দিয়াছি, সেই [অপ-] 
কর্মেরই এই শোকপ্রদ পরিণাম উপস্থিত হইয়াছে ॥ ১৮। 

কুস্তকর্ণকে যমরাজ্যগত শুনিয়া তখন রাক্ষসরাজ কনিষ্ঠের জন্ত এইরূপে 
নানাপ্রকারে শোক করিতে লাগিলেন এবং তখন যেন নিজের মরণ [ আসন্ন ] 
দেখিতে পাইলেন ॥ ১৯॥ 

মহুধি বানীকি-গ্রণীত আদিকাব্য রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডে রাবণবিলাপ-নামক 
৪৭শ সর্গ সমাণ্ড॥ ৪৭॥ 

১। ছ*্তন্সাং গীড়়তে ভূশম। ২। অতঃ পরং 'যদ্যাকাং কুন্ত কর্ণ রীচন্ত চ যৃদ্বচঃ। উক্ত 

বিভীষণেনাপি হিতং পথাঞ্ সাধু 6' ॥ ইতাধিকমূ। ৩। ছু 'নিরগ্থোইসৌ'। ৪। ছবদ্ধা'। ৫ | ছ “ধাসৌ'। 
ও। ছণগতদাচ'। মা 





বাল্সীকিক্ুভ 

রামায়ণ 
€ গৌড়ীয়-পাঠ ) 

রামাকয়ণের নিয়সাবলী- 

১। রামায়ণের এক এক খণ্ড প্রতিমাসে বাহির হইবে। 

২ | প্রত্যেক খণ্ডে রয়েল আটপেজা আকারের হ্রান্ন ১০৪ 

পৃষ্ঠ। থাকিবে । 

৩। প্রাঞ্জল বঙ্গানুবাদ, প্রয়োজনমত টিপ্লনী, বড় বাঙ্গালা অক্ষরে 

মূল, লোকনাথ চক্রবন্ীর টীক1 ও পাঠান্তর প্রতিখণ্ডে প্রদন্ড হউবে ! 

৪1 রামীয়ণের প্রতিখণ্ডের মূলা সাধারণ সংস্কর"« ১৯ টাঁকা, 

রাজসংস্করণ ২২ টাকা, গ্রাহকগণের পক্ষে ভি. পি. খরচ লাঁগিবে না। 

পত্র লিখিলেই গ্রাহকশ্রেণীভূক্ত করিয়। গ্রাহকের অভিপ্রায়ানুসারে 

রামায়ণ প্রেরিত হইবে । 

চিঠিপত্র টাকাপয়সা মিন্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাহতে হইবে । 

কম্মসচিন-- 

০মটট্রাপলিটান্ প্রিন্টিং এগু. পাবলিশিং হাউস্ লি, 
৯০১ লোয়ার সাকুর্লার রোড্ঃ কলিকাতা । 

_ *মেট্রোপলিটান্ র্ প্রন্টিং ও শু. পাবুলিশিং হাউস লিহ হইতে গরপুলিনবিহারী সরকার কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত। 








